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 مقدمة:
ارِسيَن في اْلَمَداِرِس الثانَِويَِّة اأَلْزَهرِيَِّة في َمالِيزِيا وفي ِبالدِ  ٌل لِلطُّالِب الدَّ اْلَماليو وفي  هذا ِكَتاٌب ُمِعيٌن وُمَؤهِ 

تُ َؤهِ ُل الِد التي ُتطَبِ ُق َمَناِهَج وُمَقرَّرَاِت اأَلْزَهِر في َمَدارِِسَها الثَّانَِويَِّة اإلْسالِميَِّة، وهي اْلَمَداِرُس التي اْلبِ 
رَاَسِة في َجاِمَعِة اأَلْزَهِر، واْلَجاِمَعاِت اْلَعَربِيَِّة.  الطُّالَب للدِ 

النَّاِطِقيَن بها[ ِكَتاٌب ِمْن ُجْزئَ ْيِن، اْلُمْستَ َوى اأَلوَّل، واْلُمْستَ َوى الثَّاِني، وهذا ُهَو   ]اللَُّغُة اْلَعَربِيَُّة للطُّالِب َغْيرِ 
 اأَلوَُّل ِمْنُه . ُمْستَ َوىالْ ِكَتاُب 

َتِظِميَن في اْلَمَداِرِس الثَّانَِويَِّة اإلْسالِميَّ  ِة، إال أنَُّه واْلِكتاُب وإْن َكاَن اْلُمَؤلِ ُف َوَضَعُه للطُّالِب اْلُمن ْ
َتِدئِيَن  ا َخاصًَّة في اْلُجْزِء  -َغْيِر اْلَعَربِ -َيْصُلُح لِْلُمب ْ الرَّاِغِبيَن في تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة، فَاْلِكَتاُب ُمَيسٌَّر ِجدًّ

َتِدِئ في تَ َعلُِّم اْلَعَربِ  َتِدُئ َأْن يُِلمَّ ِبَماَدِة اْلُجْزِء اأَلوَِّل ِمْنُه الذي يَِليُق َتَماًما بِاأَلْجَنِبي اْلُمب ْ يَِّة، فَِإْن اْسَتطَاَع اْلُمب ْ
َماِهرًا في  -ال َشكَّ -اأَلوَِّل َصاَر ُمَؤهَّاًل ِلِدرَاَسِة اْلُجْزِء الثَّاني، وإْن َدَرَس اْلُجْزَء الثَّاني ِدرَاَسًة ًجادًَّة َسَيُكوُن 

 الت ََّواِصِل باللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة.

 اأَلْزَهِر نَّ الطُّالَب الذين يَ ْلَتَحُقوَن بِاْلَمَداِرِس الثَّانَِويَِّة اأَلْزَهرِيَِّة في ماليزيا، التي تَ ْعَمُل بِِنظَاِم َمَناِهجِ إِ 
َعَلْيِهْم َشقًّا، وال َسِبيَل  وُمَقرَّرَاتِِه، َيْصَطِدُموَن ِبُكُتٍب وُمَقرَّرَاٍت َعَربِيٍَّة يَ ْعَجُزوَن أََماَمَها َعْجزًا َشِديًدا، ِإْذ َتُشقُّ 

ا َتَكاُد ال َتزِيُد عَ  ْن ِمَئِة َكِلَمٍة، َبْل تَِقلُّ لهم إلَْيها، ِإْذ لَْيَس َمَعُهْم ِمَن اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة إال بَ ْعُض ُمْفَرَداِت َقِليَلٍة ِجدًّ
ُهم َلْو َجَمَعنا اْلُمْفَرَداِت اْلعَ  ُهْم َقْد ال َتِصُل إلى َخْمِسيَن َكِلَمًة.َعْن َذِلَك، َفَكِثيٌر ِمن ْ  َربِيََّة التي في ِذْهِن ُكلٍ  ِمن ْ

َتِقُل الطَّاِلُب وهو عَلى تِْلَك اْلَحاِل إلى اْلَمَداِرِس الثَّانَِويَِّة اإلْسالِميَِّة فَ َيْدُرُس َكمًّا َكِبيرًا ِمنَ   اْلَمَواِد يَ ن ْ
ٍد َشْرِعيٍَّة، تَ ْفِسيٍر وَحِديٍث وِفْقٍه وِسيرٍَة، وَكَذِلَك ُعُلوُم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة، ِمَن النَّْحِو بِاللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة، ِمْن َمَوا

ِم واْلَفْهِم، والصَّْرِف، واْلَبالَغِة واأَلَدِب، َوَغْير َذِلَك ِمَن اْلَمَواِد التي َتْصِدُم الطَّاِلَب َصْدَمًة تُ ْعِجزُُه َعْن اإلْلَما
 َبة.َيِجُد أََماَمُه َسِبيالً ِلإلْلَماِم بِاْلَماَدِة إال بِاْلِحْفِظ حتَّى َيْسَتِطيَع َأْن يَ َتَجاَوَز االْمِتَحانَاِت اْلَواجِ فال 

ال  -وِلأَلَسِف الشَِّديدِ -َوُرْغَم َما يَ ْبُذلُُه الطَّاِلُب ِمْن َجْهٍد َعِظيٍم في اْلِحْفِظ والتَّْحِصيِل إال أَنَّه 
يَّة، وَيْشَهُد ِطيُع َأْن يَ ْبِنَي ُجْمَلًة َعَربِيًَّة َصِحيَحًة، َفْضاًل َعْن أَنَُّه يَ ْعَجُز َعْجًزا َشِديًدا َعْن اْلِحَواِر بِاْلَعَربِ َيْستَ 

رَاَسِة في اأَلْزَهِر وفي اْلَجاِمَعاِت اْلعَ  تَ َعِثيَن لِلدِ  ُدُه ِمْستَ َوى الطُّالِب اْلُمب ْ َربِيَِّة، َحْيُث ِإن َُّهْم وُرُغَم َعَلى َذِلَك ويُ ؤَكِ 
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ا في اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة، وال  -أكثر من ِستُّ َسنَ َواتٍ –ِدرَاَسِتِهْم الطَِّويَلِة لِلَُّغِة اْلَعَربِيَِّة  إال أَن َُّهْم ِضَعاٌف ِجدًّ
للَُّغِة اْلَعَربِيَِّة قَ ْبَل االْلِتَحاِق بِاأَلْزَهِر أو َيْسَتِطيُعوَن الت ََّواُصَل ِبَها، وَيْحَتاُجوَن إلى َدْورَاٍت ُمَكث ََّفٍة في ا

 اْلَجاِمَعاِت اْلَعَربِيَِّة.

رَاَسِة في اأَلْزَهِر  َوَلَعلَّ اْلبَ ْعَض يَ َتَساَءُل: َلْو َكاَن َذِلَك َصِحيًحا، َفَكْيَف َنَجُحوا وأُْرِسُلوا لِلدِ 
 واْلَجاِمَعاِت اْلَعَربِيَِّة؟!

ِلَك: ِإنِ ي َأْعَمُل في اْلَمَداِرِس الثَّانَِويَِّة اأَلْزَهرِيَِّة في واليَِة بَ َهاْنج َمالِيزِيا ُمْنُذ َما يَ ْقُرُب وأُِجيُب َعْن ذَ 
 َيْحَفظُ ِمْن ِعْشرِيَن َسنًَّة، وَقْد َوَجْدُت الطُّالَب يَ ْعَتِمُدوَن اْعِتَماًدا َعَلى اْلِحْفِظ، واْلِحْفِظ فَ َقْط، وَكِثيٌر منهم 

 ُدوَن فَ ْهٍم، َيْحَفُظ اْلَمَواَد ِحْفظًا حتى َيْدُخَل االْمِتَحاَن وُيِجيَب ويَ ْنَجَح.

وِخالَل رِْحَلِة َعَمِلي في هذه اْلَمَداِرِس َعَمْدُت إلى تَ ْيِسيِر بَ ْعِض الكتب األزهرية َعَلى الطُّالَب 
َذِلَك لَ ْم يُ ْعِط الثِ َماَر اْلَمْأُموَلَة، فَ َعَزْمُت َعَلى َأْن َأْضَع ِكَتابًا يُِعيُن  وتَ ْلِخيِصَها في لَُغٍة َقرِيَبٍة إِلَْيِهم َسْهَلٍة، َلِكنَّ 

ُهْم.  ُلُهْم ِلِدرَاَسِة اْلَمَناِهَج اأَلْزَهرِيََّة اْلُمَقرَّرََة َعَلي ْ  الطُّالَب، ويُ َؤهِ 

لَُّغِة اْلَعَربِيَِّة في ُعُقوِل الطُّالِب، ِكَتابًا َيَضُع َأَساًسا َلَقْد َجَعْلُت َهمِ ي َأْن أَبِْنَي ِكَتابًا َيُكوُن تَْأِسيًسا لِ 
ٌل لَِفْهِم  اْلُكُتِب اأَلْزَهرِي ِِة لِلَُّغِة ُيَساِعُد الطُّالَب في فَ ْهِم اْلَمَواِد اْلَعَربِيَِّة اْلُمَقرَّرَِة، فَ َهذا ِكَتاٌب ُمِعيٌن وُمَؤهِ 

يِنيَِّة في َمالِيزِيا وِإْنُدوِنْسيا وِبالِد اْلَماليُو وَغْيرِها ِمَن اْلبِ الشَّْرِعيَِّة واللَُّغِويَِّة اْلمُ  الِد َقرَّرَِة في اْلَمْرَحَلِة الثَّانَِويَِّة الدِ 
 اأَلْجَنِبيَِّة التي تَ ْعَمُل بِاْلَمَناِهِج اأَلْزَهرِيَِّة في َمَدارِِسَها اإلْسالِميَّة.

َتِقُل ِمَن ا ِمَن اللَُّغِة  َمَعهُ ولَْيَس  اإلْسالِميَّةِ  ْلَمْدَرَسِة االبِْتَدائِيَِّة إلى اْلَمْرَحَلِة الثَّانَِويَّةِ إنَّ الطَّاِلَب يَ ن ْ
ا ِمَن ُمْفَرَداِت اللَُّغِة، وُقْدَرتُُه َعَلى ِقرَاَءِة اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة وكِ  ا، ونُْطقُ َتابَِتَها َضِعيَفٌة اْلَعَربِيَِّة إال َعَدٌد قَِليٌل ِجدًّ ِه ِجدًّ

ا؛ إْذ أَنَُّه َيْخِلُط في َمَخارِِج اْلُحُروِف، فَ يَ ْنِقُل اْلَحْرَف َعْن َمْخَرِجِه لِ  ٌء ِجدًّ َمْخرَِج َحْرِف ِلُحُروِف اْلَعَربِيَِّة َسيِ 
 اْلَمْعَنى اْلَمْقُصود. يَ تَ َغي َّرُ  آَخر، فَ َيْخرُُج َصْوُت اْلَحْرِف ُمَشوًَّها أو ُمْخَتِلًفا، فَ تَ تَ َغير اْلَكِلَمُة وبِالتَّاِلي

[ يُ َعاِلُج َهِذه اْلَمَشاِكَل ِبَطرِيَقٍة ُمَيسَّرٍَة َسْهَلِة الِب َغْيِر الناطقين بهاوهذا اْلِكَتاُب ]اللَُّغُة اْلَعَربِيَُّة للطَّ 
ًدا لِْلَماَدِة يَِقلُّ َعْن َثالِث َساَعاٍت الت ََّناَوِل لِْلُمَعلِ ِم والطَّاِلِب َمَع اْلَوْضِع في االْعِتَباِر َأنَّ ُهَناَك  َوقْ ًتا ُمَحدَّ

ثاني، فَِإْن تَ َقرََّر اْلُجْزُء اأَلوَُّل ِمَن اْلِكَتاِب َعَلى الصَّفِ  اأَلوَِّل الثَّانَِوي، واْلُجْزُء الثاني عَلى الصَّفِ  ال أُْسُبوِعيًّا.
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ي االْرتَِقاِء ِبُمْستَ َوى اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َلَدى ُطالِب اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة اإلْسالِميِ ِة َفظَنِ ي أَنَُّه َسَيْأِتي بَِنِتيَجٍة بَاِهرٍَة ف
 اأُلْخَرى. في َمالِيزِيَا وِإْنُدوِنْسَيا وِبالِد اْلَماليُو وفي اْلَمَداِرِس اإلْسالِميَِّة الَّتي تُ َقاُم في اْلِبالِد اأَلْجَنِبيَّةِ 

 امٌَّة لِت ْدرِيِس اْلِكت ابِ ُأُسٌس ه  

ا ه   :هذا اْلِكت ابُ  أوال: ُأُسسٌّ ق ام  ع ل ي ْ

َها وتَ ْنِمي َّتُ َها.َماليَوِ تَ ْوِظيُف اْلَكِلَماِت اْلَعَربِيَِّة اْلَمْوُجوَدِة في اللَُّغِة الْ  -  يَِّة، واالْسِتَفاَدُة ِمن ْ
عَلى اْلُجْمَلِة اْلَقِصيرةَ ذاِت َكِلَماٍت َقرِيَبٍة  ، واالْعِتَمادُ اْسِتْخَداُم َأْسَهِل اْلُجَمِل، وأَْيَسِر اْلِعَبارَاتِ  -

 لَِعْقِل الطَّاِلِب.
تَ ْوِظيُف اْلِبيَئِة الَّتي يَِعيُش ِفيَها الطَّاِلُب: اْلَمْدَرَسة، واْلَفْصل، واْلبَ ْيت، واْلُمْجَتَمع وَجْعُلها َأَساًسا  -

ْجرِي ِحُواَراتِِه وتَ َعاُمالتِه باللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َمَع ُزَمالئِِه ْدُرَس ُمْفَرَداتِها، ويُ لِلدُُّروِس التي يَ تَ َعلَُّمها َحتَّى يَ 
 وأَقْ رَانِِه ما اْسَتطَاَع.

 ه.َخْلُق وبَِناُء بِيئٍة َعَربِيٍَّة َكاِمَلٍة ما اْسَتطَْعنا في الفصل ِبَدايًة ِمْن ُدُخوِل اْلُمَعلِ ِم اْلَفْصِل وحتى ُخُروجِ  -
ولَْيَس ُمْفَرَدًة، ألنَّ اْلَكِلَمَة ُمْفَرَدًة ال َحَياَة فيها،  ،االْهِتَماُم بِتَ ْعِليِم الطَّاِلِب اْلَكِلَمة َداِخَل ُجْمَلةٍ  -

 وَتُدبُّ ِفيها اْلَحَياُة ِحيَن ُتَساُق في ُجْمَلٍة.
ُروِف، والتَّْدرِيِب اْلَوافي َعَلى اْلِقرَاَءِة، والتَّْدرِيِب االْهِتَماُم بِالتَّْدرِيِب اْلَواِفي َعَلى النُّْطِق الصَِّحيِح لِْلحُ  -

 اْلَوافي َعَلى اْلِكَتابَِة.
 اْلُحواُر ُهَو اأَلَساُس اأَلوَُّل الذي اْعَتَمَد َعَلْيِه اْلِكَتاُب في تَ ْعِليِم الطَّاِلِب اللَُّغة اْلَعَربِيَّة. -
ٍس َخاصٍ  بِِه يَ ْبِنيه ُهو بِنَ ْفِسِه َيْجَمُع ِفيِه اْلَكِلَماِت والت َّْعِبيرَاِت االْعِتَماُد عَلى بَِناِء الطَّاِلِب ِلَقاُمو  -

ُقَها، ويُ َرت ُِبها تَ ْرتِيًبا أَْبَجِديًّا في قَاُموٍس يُ ْنِشُئُه الطَّاِلُب بِنَ ْفِسِه.  التي يَْدُرُسها، ويُ َنسِ 
 رِيٍط لِْلُوُصوِل لِْلَمْعَنى واْلَفْهم.االْعِتَماُد عَلى الصُّورِة ِمْن َغْيِر ِإفْ رَاٍط أو تَ فْ  -
َتاِج الطَّاِلِب ِلَمْعَنى اْلَكِلَمِة ِمْن ِخالِل اْلَوَساِئِل اْلُمْخَتِلَفة، الصُّورَة، اْلُحوار، -  االْعِتَماُد عَلى اْسِتن ْ

 التَّْمِثيل، وَغيرِها.
ِمَن اللَُّغِة ُمْفَرَداتِها وتَ ْعِبيرَاتِها، إْذ ال يُْمِكُن  َناِء َأَساسٍ َتَجنُُّب ِدرَاَسِة اْلَقَواِعِد النََّحِويَّة، واالْهِتَماُم بِبِ  -

َها تِْلَك اْلَقَواَعد.  َتْدرِيُس النَّْحِو ِلطَاِلٍب لَْيَس َلَدْيِه ثَ ْرَوٌة لَُغِويٍَّة يُطَبِ ُق َعَلي ْ
ًنى وَمْعًنى مِ  -  ْن ُدوِن االْنِشَغاِل باْلَقَواِعِد النََّحِويَِّة.االْهِتَماُم بِاْلِقرَاَءِة الصَِّحيَحِة اْلَفِصيَحِة َمب ْ

 

اُف هذا اْلِكت اِب: ثانيا:   أ ْهد 
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َها: ِة َأْهَداِف ِمن ْ  يَ ْرِمي هذا اْلِكَتاُب إلى َتْحِقيِق ِعدَّ

ا ِمَن ؛ إْذ َأنَّ َكِثيرً َتْصِويُب نُْطِق اْلُحُروِف اْلَعَربِيَِّة َلَدى الطَّاِلِب ِمْن ِخالِل تَ ْنِميَِّة َمَهارَِة االْسِتَماعِ  -
ُل اْلَكِلَمُة، وِمنْ  ثَمَّ  الطالِب َيْحِرُف اْلَحْرَف َعْن َمْخَرِجِه، فَ َيْخرُُج َصْوتُُه ُمَغاِيرًا لِلصَِّحيِح، فَ تَ تَ َبدَّ

 اْلَمْعَنى.
نُ ِظيفِ تَ وْ َمَع َداِت اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َأْن َيْكَتِسَب الطَّاِلُب َكمًّا واِفًيا ِمْن ُمْفرَ   - ِمَن الت ََّواُصِل  هها ِبَما يَُمكِ 

 بِاْلَعَربِيَِّة واْلُحَواِر واْلُمَناَقَشِة بها.
ها َدائًِما في ُمْجَتَمٍع اْلَمْدَرَسِة تِ َتْدرِيُب الطُّالِب َتْدرِيًبا َكاِفًيا َشاِفًيا عَلى اْلِحَواِر بِاْلَعَربِيَِّة، وُمماَرسَ  -

 بِِه.واْلِبيَئِة اْلُمِحيطَِة 
 الِقرَاَءِة اْلِكَتابَِة. ي ِ َتْدرِيُب الطَّاِلِب َتْدرِيًبا َكاِفًيا َشاِفًيا عَلى َمَهاَرتَ  -
اتي لِلَُّغِة اْلَعَربِيَّة. -  َتْدرِيُب الطَّاِلِب عَلى الت ََّعلُِّم الذَّ

 
اِف اْلِكت اِب: ثالثا:   و س اِئُل وطُُرِق ت ْحِقيِق أ ْهد 

 :ما يلي رَ ف َّ وَ ت َ ي َ  نْ أَ  بُ جِ هذا اْلِكَتاِب يَ  ِلَكْي ُنَحِقَق َأْهَدافَ 

 ُمَعلِ ٌم ُمْجَتِهٌد ُمْخِلٌص َماِهٌر في اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة. -
 اْلِحْرُص ُكلُّ اْلِحْرِص َعَلى التَّْدرِيِب الصَِّحيِح عَلى النُّْطِق السَِّليِم لِْلَكِلَمِة. -
َجِميِعها َمَع ُمَتابَ َعٍة َدْورِيٍَّة ِلِحْفِظِه  لطَّاِلُب ِبُمْفَرَداِت ُكلِ  َدْرسٍ اْلِحْرُص ُكلُّ اْلِحْرِص َعَلى أْن يُ لِ َم ا -

 َت في ِذْهِنِه.ثْ بُ اْلَكِلَماِت حتى ت َ 
اْلِحْرِص َعَلى َأْن يَُماِرَس الطُّالُب اْلِحَواراِت اْلَمْوُجوَدَة في الدُُّروِس طَاَلْت أو َقُصَرْت،  اْلِحْرُص ُكلُّ  -

ِحَواراٍت ُأْخَرى ُمَشاِبَهٍة َلَها، وعَلى نََمِطها، أو َعَلى النََّمِط الذي يَ رَاُه اْلُمَعلِ ُم ُمَناِسًبا وِإْجرَاء 
 لِلطَّاِلِب واْلُمْوُضوِع ِبَما ُيَحقِ ُق أَْعَلى فَاِئَدٍة.

ها في ُجَمٍل وِحَواراٍت ْعَمالِ اْلِحْرُص ُكلُّ اْلِحْرِص عَلى تَ ْوِظيِف اْلَكِلَماِت التي َيْحَفظُها الطَّاِلُب واْستِ  -
 َمَع اآلَخرِيَن.

ُموَذِجيَِّة وِبَصْوٍت اْلِحْرِص عَلى َأْن يَ ْقرََأ الطَّاِلُب ِقرَاَءًة َجْهرِيًَّة بَ ْعَد االْسِتَماِع لِْلِقرَاَءِة النَّ  اْلِحْرُص ُكلُّ  -
ا في ِقرَاَءةِ  َجْهرِي ٍ   اْلَعَربِيَّة. َواِضٍح، فََأْكثَ ُر الطُّالِب ِضَعاٌف ِجدًّ

ُروِس اْلِحْرُص ُكلُّ اْلِحْرِص َعَلى َأْن َيْكُتَب الطَّاِلُب، فَ ُيَكلِ ُف اْلُمَعلِ ُم َتالِميَذُه ِبِكَتابَِة اْلِحَواراِت والدُّ  -
ا في ِكَتابَِة اْلَمْوُجوَدِة في اْلِكَتاِب بَ ْعَد االنِْتَهاِء ِمْن َتْدرِيِسِها، ألنَّ َأْكثَ َر ُطالبَِنا ُهَنا ِضَعاٌف جِ  دًّ

 اْلَعَربِيَّة.
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َداِخَل اْلَفْصِل  بِاللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َمَع الطَّالبِ  -قَِليال قَِليال-اْلِحْرُص ُكلُّ اْلِحْرِص َعَلى اْلَكالِم واْلِحَواِر  -
 ها.ظَ فَ وحَ  مهاَعلَّ َخاصًَّة وَخارَِجُه َعامَّة، َعَلى َأْن َيْسَتْخِدَم الطالب اْلُمْفرَِداِت التي ت َ 

نَ ُهم بِاللَُّغِة اْلَعَربِيَّ  - ة َداِخَل اْلِحْرُص ُكلُّ اْلِحْرِص عَلى تَ ْوِجيِه الطُّالِب وَدْفِعِهم لِْلَكالِم واْلِحَواِر ِفيَما بَ ي ْ
 اْلَفْصِل وَخارَِجه.

 

ٌة إلى اْلُمع لِ ِم:رابعا:    ك ِلم 

َتِدِئ: إنَّ هذا اْلِكَتاَب ال يُْمِكُن َأْن تَ َتَحقََّق َأْهَدافُه َأِخي اْلَفاِضَل ُمَعلِ َم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة  لِلطَّاِلِب َغْيِر اْلَعَرِبيِ  اْلُمب ْ
ُه لِلز ِيَاَدِة والت َّْعِديِل ِبَما يُ َواِفُق ُمْستَ َوى الطَّالِب وَعْقلِ  لٌ إال ِبَك، واْلِكَتاُب إنَّما هو ُمْرِشٌد، وهو أَْيًضا َمرٌِن قَابِ 

 اْلَغايََة اْلَمْرُجوََّة. إلى اتِه، وَلَك َأْن تَُدر َِسُه بِالطَّرِيَقِة التي تُ َؤدِ يوُقْدرَ 

ا ي ْأِتي:  وإنَّا نُوِصيك  ِبم 

، رًاأَْن تَ ْهَتَم اْهِتَماًما َشِديًدا بَِأْن يَ ْنِطَق تِْلِميُذَك اْلُحُروَف واْلَكِلماِت نُْطًقا َصِحيًحا، وَأْن يَ ْقَرَأ َكِثي -
 رَأَ ِقرَاَءَة َصِحيَحًة، وَأْن َيْكُتَب ِكَتابًَة َصِحيَحًة، وَأْن َيْكُتَب َكِثيرا.ويَ قْ 

ثُمَّ نُوِصيَك ِبَوِصيٍَّة َهامٍَّة، ِهَي َأَساُس َنَجاِحَك في َتْدرِيِس هذا اْلِكَتاِب أال َوِهَي االْعِتَماُد َعَلى  -
ُف ُكلِ  َكِلَمٍة َيْدُرُسَها الطَّاِلُب في ِحَواٍر يَُمارُِسُه َمَعَك وَمَع اْلِحَواِر واْلُمَناَقَشِة َمَع الطَّاِلِب، وتَ ْوِظي

 زَُمالئِِه.
َدَرَسَها  ثُمَّ نُوِصيَك َأِخيرًا بِاالْهِتَماِم الشَِّديِد ِبُمَتابَ َعِة تِْلِميِذَك وِإْلَماِمِه بِاْلَكِلَماِت والت َّْعِبيرَاِت التي -

 ا في ِذْهِن الطَّاِلِب بِتَ ْوِظيِفَها ِحَوارِيًّا وِقرَاَءًة وِكَتابًَة.واْلُمَداَوَمِة عَلى ِإْحَيائِه
َنا ِبَجِميِل ُنْصِحِه بَ ْعَد َتْطِبيِق  وَأِخيرًا نَ َتَمنَّى أَلِخيَنا وَزِميِلنا اْلُمَدرِ ِس التَّوِفيَق والسََّداَد، ونَ ْرُجوهُ  أال يَ ْبَخَل َعَلي ْ

فَِيْكِشُف لََنا َعوارَُه إْن ُوِجَد، َحتَّى يُْمِكنُ َنا ُمَعاَلَجَتُه في الطَّبَ َعاِت اْلَقاِدَمِة إن شاء ، وَتْدرِيِسهِ  َماَدِة اْلِكَتابِ 
 الله.

 أخوكم الدكتور : محمد رجائي أحمد الجبالي

 dr.mohamedelgebaly@gmail.comاميل: 

 

mailto:dr.mohamedelgebaly@gmail.com


7 
 

  



8 
 

      الدر س األول:

 [ ُصو ٌر وأ ْسم اء 1] 

 َمْدَرَسةٌ 

 

 َفْصلٌ 

 
 هذا طَاِلٌب  /  تِْلِميذٌ 

 

 َهِذِه طَالَِبٌة  /  تِْلِميَذةٌ 

 
 َهُؤالِء ُطالٌب /  ًتالِميذُ 

 

 َهُؤالِء طَالَِباٌت /  تِْلِميَذاتٌ 

 
 هذا ُأْسَتاٌذ  /

 ُمَعلِ ٌم  /  ُمَدرِ سٌ 

 

 َهِذِه ُأْسَتاَذٌة  /
 َمٌة  / ُمَدر َِسةٌ ُمَعل ِ 

 
 



9 
 

 ةُ يَّ حِ التَّ [ 2]

 
 هاتُ كَ َر ب َ وَ  اللهِ  ةُ مَ حْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  المُ : السَّ اذُ تَ سْ األُ 

 هاتُ كَ َر ب َ وَ  اللهِ  ةُ مَ حْ رَ وَ  المُ السَّ  مْ كُ يْ لَ : وعَ بُ الِ الطَّ 

 ؟كَ مُ ا اسْ مَ  ن، وأنتَ مَ حْ الرَّ  دِ بْ د بن عَ مَّ حَ مُ  اذُ تَ سْ األستاذ: أنا األُ 

 .رمَ عُ َأْحمُد بن أنا الطالب: 

 ال.هْ وسَ  الً هْ األستاذ: أَ 

 .كَ بِ  الً هْ وسَ  الً هْ الطالب: أَ 

 ؟كَ الُ حَ  فَ يْ األستاذ: كَ 

 ؟ةيَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  سُ ر ِ دَ مُ  تَ نْ أَ  لْ ر، هَ يْ خَ ا بِ نَ أَ ، لله  دُ مْ حَ الطالب: الْ 

 ة.يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  سُ ر ِ دَ ا مُ ، أنَ  مْ عَ األستاذ: ن َ 

 وَمْرَحًبا ِبَك. وَسْهالً  أَْهالً الطالب: 

 األستاذ:أهال وسهال بَك ، ُشْكًرا َجزِيال.

 الطالب: َعْفًوا
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 ُمن اق ش ٌة ِحو ارِيَّة[ 3] 

 أنَت / أنتِ  أنا
 نَ َعْم   .......؟لْ هَ 

 ال
 نَ َعْم ، أنَا طَاِلٌب؟ َهْل أنَت طَاِلٌب؟
 نَ َعْم ، أنَا طَالَِبٌة؟ هل أنِت طَالَِبٌة؟

 نَ َعْم ، أنَا ُمَدرِ ٌس؟ ْنَت ُمَدرِ ٌس؟هل أَ 
 ال ، أنَا طَاِلٌب. هل أَْنَت ُمَدرِ ٌس؟
 نَ َعْم ، أنَا ُمَدر َِسٌة؟ هل أَْنِت ُمَدر َِسٌة؟
 ال ، أنَا طَالَِبٌة. َهْل أنِت ُمَدر َِسة؟

 ما اْسُمَك؟ 
 ما اْسُمِك؟

 اْسِمي ....................
 ...اْسِمي .................

   كَ ال بِ هْ وسَ  الً هْ أَ  ال.هْ وسَ  الً هْ أَ 
  ِبكِ َوَسْهال َأْهالً 

  ؟كَ الُ حَ  فَ يْ كَ 
 َكْيَف َحاُلِك؟

 ر.يْ خَ أنا بِ  للهِ  دُ مْ حَ الْ 

 اْلَحْمُد للِه َنْحُن ِبَخْير. َكْيَف َحاُلُكْم؟
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 ن ] أ ، ع [يْ ع  والْ  ةِ ز  مْ ه  الْ ت ْدرِيٌب عل ى ُنْطِق 

 

 عِ  إِ   عَ  أَ 
 ِعَباَدة ِإَمامٌ  َعْين  أَنا

 ِعنب   ِإْسالم َعاِدل َمْسأََلة
 ِعْلمٌ  ِإْنَسان َعالِمٌ  أبي

 

 

 ْع ) وَْع ( ْأ ) َوْأ (  عُ  أُ 
 ال َأْعِرفُ  رَْأٌس   ُعْمرٌ  أُمِ ي
 َمْعُروفٌ  اْسَتْأَذنَ  ُعَلَماء ُأْخِتي
 َمْعرَِفةٌ  اْلَمْأثُورات ُعْمَرةٌ  ُأْسَتاذٌ 
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 : اُموُس الدَّْرسق  

 تَ ْرَجَمة لغة عربية  تَ ْرَجَمة لغة عربية
 ............... هذا  .............. َمْدَرَسة  

 ............... َهِذهِ   .............. َفْصل    

 ............... طَالَِبٌة/تِْلِميَذةٌ   .............. طَاِلٌب/تِْلِميذٌ 

  ُطالٌب  
 ًتالِميذُ 

 طَالَِباٌت    ..............
 تِْلِميَذاتٌ 

............... 

 ُأْسَتاٌذ  
 ُمَعلِ ٌم  /  ُمَدرِ سٌ 

 ُأْسَتاَذٌة    ..............
 ُمَعلِ َمٌة  / ُمَدر َِسةٌ 

............... 

 ...............  الت ََّعاُرف  .............. ةيَّ حِ التَّ 
 ............... نُ َنحْ   .............. أنا

 ............... أنتِ   .............. أنتَ 
 ...............  ِبَك.وَسْهال َأْهالً   .............. أهال وسهال

 ............... ريْ خَ أنا بِ  للهِ  دُ مْ حَ الْ   .............. كيف حالك؟
اْلَحْمُد للِه َنْحُن   .............. َكْيَف َحاُلُكْم؟

 َخْيربِ 
............... 

 ............... ال  .............. نَ َعمْ 
 ............... اْسِمي ....  .............. ما اْسُمَك؟ 
 ............... اْسِمي ....  .............. ما اْسُمِك؟

 ............... َعْفًوا  .............. ُشْكًرا
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 الدرس الثاني:

 ُخوِل اْلف ْصِل واْلُخُروِج ِمْنهٌ ِحو اُر دُ 

 ِحو اُر ُدُخوِل اْلُمع لِ ِم اْلف ِصل -1
 الطالب األستاذ
 السالم عليكم ورحمة الله

 
 وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

  يا ُأْسَتاذ.َأْهال وَسْهال
  وَمْرَحًبا ِبُكْم، َأْهال وَسْهال

 َكْيَف َحاُلُكْم؟
 ْير، وأَْنَت؟اْلَحْمُد لله َنْحُن ِبخَ 

 ُشْكًرا يا ُأْسَتاذ. الحمُد لله أنا ِبَخْير، تَ َفضَُّلوا اْجِلُسوا.
 

 ِحو اُر ُخُروج اْلُمع لِ ِم ِمن  اْلف ْصل -2
 الطالب األستاذ

 َمَع السَّالَمة إلى اللِ َقاء
 وعليكم السالم ورحمة الله  السالم عليكم

 

 ِإْذُن ُخُروِج الطَّاِلب ِمن  اْلف ْصلِ  -3
 األستاذ الطَّاِلب / الطَّالِب ة

َهاِب إلى اْلَحمَّاِم يا  اْسَمْح ِلي بِالذِ 
 ُأْسَتاذ.

 تَ َفضَّْل / تَ َفضَِّلي

 َعْفًوا ُشْكًرا
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 اْلف ْصلِ  ِإْذُن ُدُخوِل الطَّاِلب -4
 األستاذ الطَّاِلب / الطَّالِب ة

 وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته السالم عليكم ورحمة الله
 أَْيَن ُكْنَت ؟ / أَْيَن ُكْنِت؟ اْسَمْح ِلي بِالدُُّخوِل يا ُأْسَتاذ

ُكْنُت في اْلَحمَّاِم / في اإِلَدارَة / في 
ُغْرَفُة اْلُمَعلِ ِمين / في ُغْرفَُة اْلُمَعلِ َمات / 

 في اْلَمْطَعم / في اْلَمْعَمل / ....

 تَ َفضَّْل / تَ َفضَِّلي

 َعْفًوا ُشْكًرا َجزِيال
 

 : قاموس الدَّْرسِ 

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ................ َخرََج ، ُخُروج  ................ َدَخَل ، ُدُخول

 تَ َفضَّلْ 
 تَفضَِّلي
 تَ َفضَُّلوا

................ 

................ 

................ 

 اْجِلسْ  
 اْجِلِسي
 اْجِلُسوا

................ 
................ 
................ 

 ................ َمَع السَّالَمة  ................ إلى اللِ َقاء
 ................ َذَهَب ، ِذَهاب  ................ اْسَمْح ِلي

 ................ ُشْكًرا َجزِيال  ................ ُشْكًرا
 ................ أَْيَن ُكْنَت ؟  ................ أَْينَ 

 ................ اإِلَدارَة  ................ اْلَحمَّام
 ................ ُغْرَفُة اْلُمَعلِ َمات  ................ ُغْرَفُة اْلُمَعلِ ِمين

 ................ اْلَمْعَمل  ................ اْلَمْطَعم
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 اء ] ت ، ط [اء والطَّ التَّ ى ُنْطِق ت ْدرِيٌب عل  

 

 طِ  تِ   طَ  تَ 
 ِطيٌن      تِيٌن       طَاِلبٌ  َتْمرٌ 

 اللَِّطيفُ  ِتْسَعٌة      طَائَِرٌة      َتْكِبيرٌ 
 بَاِطلٌ  ِتْمَساٌح      ُرَطٌب     َنْسَتِعينُ 

 

 

 ْط ) َوْط ( ْت ) َوْت (  طُ  تُ 
 ُخْطَبةٌ  الوِْتر َصالةُ  بٌ ُطال تُ فَّاٌح  

 َبْطٌن    َخْتٌم      طُُيوُر زِيَنٍة  ِستُّونَ 
َرٌة     اْلُفُطورُ  ُتونٌَة       خٌ بَ طْ مَ  ُغت ْ
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      الدرس الثالث:

 اْلف ْصل [1]
 ما َهِذه؟

 
 هذه َسبُّورٌَة.

 ما َهَذا؟

 
 هذا َفْصٌل.

 ما َهِذِه؟

 
 هذه َمسَّاَحٌة.

 ما َهِذِه؟

 
 ه أَْقالُم َسبُّورَة ]قَ َلُم َسبُّورَة[هذ

 ما هذا؟

 
 هذا َمْكَتٌب ]َمْكَتُب الطَّاِلب[.

 ما َهذا؟

 
 هذا َمْكَتٌب ]َمْكَتُب اْلُمَعلِ م[.

 ما هذه؟

 
 اْلَفْصِل. هذه َلْوَحةُ 

 ما هذاِن؟

 
 هذان ُكْرِسيٌّ وَمْكَتٌب.
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 أهذه نَاِفَذٌة؟

 
 نَ َعْم ، َهِذِه نَاِفَذةٌ 

 ذا بَاٌب؟هل ه

 
 نَ َعْم ، هذا بَاٌب.

 أهذه ِمْرَوَحٌة؟

 
 نَ َعْم َهِذِه ِمْرَوَحةٌ 

 ما َهِذه؟

 
 هذه ِمْرَوَحٌة.

 ما هذه؟

 
 هذه َسلَُّة الز ِبَاَلة. ]زَبَّاَلٌة[

 ما هذا؟

 
 هذا ِمْصَباٌح.

 هل هذا َجاُروف؟

 
 نعم هذا َجاُروٌف.

 ما هذه؟

 
 هذه ِمْكَنَسٌة.

 

 



18 
 

 لصْ ف  في الْ [ 2]

 
 : اْمَسْح السَّبُّورََة يا َعِليُّ.  األستاذ

 : َحاِضر يا ُأْسَتاذ. أَْيَن اْلَمسَّاَحة.  علي

 : اْلَمسَّاَحُة عَلى السَُّبورَةِ  عبد الرحمن

 : افْ َتْح النَّاِفَذَة يا ُعَمر وأَْغِلْق اْلَباَب.  األستاذ

 : َحاِضر يا ُأْسَتاذ.  عمر

 ،ر ، تَ َفضَّْل اْجِلْس :ُشْكًرا يا عم  األستاذ

  وا اْلِكَتاَب َصْفَحَة َعْشَرة،افْ َتحُ 

 أنا َسأَقْ َرأُ ، وأَنْ ُتْم اْسَمُعوا ، واْنظُُروا في اْلِكَتاِب.
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 : قاموس الدرس

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ................... بَاٌب   ............... َفْصٌل   
 ................... نَاِفَذٌة    ............... َسبُّورٌَة 

 أَْقالُم َسبُّورَة
 ]قَ َلُم َسبُّورَة[

............... 

............... 
 ................... ِمْرَوَحٌة  

 ................... ِمْصَباٌح   ............... َمسَّاَحٌة 
 َمْكَتٌب 
 اْلُمَعلِ مَمْكَتُب 

 َمْكَتُب الطَّاِلب

............... 

............... 

............... 

 َسلَُّة الز ِبَاَلة 
 ] زَبَّاَلة [

 

................... 

 ................... ِمْكَنَسٌة   ............... ُكْرِسيٌّ 
 ................... َجاُروفٌ   ............... َلْوَحُة اْلَفْصلِ 

 ................... َحاِضر  ............... اْمَسحْ 
 افْ َتْح 
 َأْغِلقْ 

 اْجِلسْ   ...............
 ُقمْ 

................... 
...............  ................... 

 ................... اْسَمعْ  -َسِمَع   ............... َصْفَحة
 ................... اُْنظُرْ  -َنَظَر   ............... اقْ َرأْ  –قَ َرأَ 

 ................... افْ َهمْ  -َفِهَم   ............... اُْكُتبْ  -َكَتَب 
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 الثَّاِء والسِ يِن ]ث ، س[ت ْدرِيٌب عل ى ُنْطِق 

 

 سِ  ثِ   سَ  ثَ 
يَرةُ  ِثَماٌر      َسيَّارَةٌ  َثالثَةٌ   السِ 

 ِستٌَّة   ثَِياٌب   المُ السَّ  ثَ ْوٌم   
 تَ ْفِسيرٌ  َمِثيلٌ  َسَببٌ  ُمثَ لٌَّث 

 

 

 ْس ) َوْس ( ْث ) َوْت (  سُ  ثُ 
 اْسمٌ  اثْ َنانِ  ُسُجوٌد   ثُمَّ 

 ُأْسَرةٌ  يَ ْثِربُ  ُسلٌَّم  ثُ ُلٌث 

 ُأْسُبوعٌ  ِمْثلُ  ُسورَةٌ  ثُ ْعَباٌن  
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 الدرس الرابع:

 ْلم ْدر ِسيَّةا بِ الِ الطَّ  اتُ و  د  أ  

 ما هذا؟

 
 .ابٌ تَ هذا كِ 

 َهْل هذا ِكَتاب؟

 
 .رٌ ت َ ف ْ ال هذا دَ 

 ؟هِ ذِ ما هَ 

 
 .ةٌ يبَ قِ هذه حَ 

 ؟هِ ذِ ما هَ 

 
 .ةٌ مَ لَ قْ هذه مَ 

 م؟لَ هذا ق َ  لْ هَ 

 
 .مٌ لَ هذا ق َ ،  مْ عَ ن َ 

 ق؟رَ زْ أَ  مٌ لَ ا ق َ ذَ أهَ 

 
 ق.رَ زْ أَ  مٌ لَ نعم ، هذا ق َ 

 ر؟مَ حْ أَ  مٌ لَ أهذا ق َ 

 
 ر.مَ حْ أَ  مٌ لَ ق َ  نعم ، هذا

 ق؟رَ زْ أَ  مٌ لَ هل هذا ق َ 

 
 .دوَ سْ أَ  مٌ لَ ال ، هذا ق َ 
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 ما هذا؟

 
 .اصٍ صَ رِ  مُ لَ هذا ق َ 

 ما هذا؟

 
 .ي  ورِ فُ سْ فُ  مٌ لَ هذا ق َ 

 ما هذه؟

 
 .ةٌ رَ طَ سْ هذه مِ 

 ؟اةٌ حَ مْ ه مِ ذِ هَ أَ 

 
 .اةٌ حَ مْ نعم هذه مِ 

 ما هذه؟

 
 اة.رَ ب ْ هذه مِ 

 ما هذا؟

 
 .يلٌ زِ هذا مُ 

 ؟غٌ مْ هل هذا صَ 

 
 .غٌ مْ نعم هذا صَ 

 ما هذه؟

 
 .ةٌ اسَ بَّ هذه دَ 

 ؟صٌّ قَ أهذا مِ 

 
 .صٌّ قَ نعم هذا مِ 

 ما هذه؟

 
 ينوِ لْ ت َ  المُ قْ هذه أَ 
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 لو سمحت  ......... لو سمحتِ 

 يا ُمَحمَُّد أُرِيُد قَ َلًما َأْحَمر. ل ْو س م ْحت  أحمد: السالم عليكم، 
 محمد: تَ َفضَّْل قَ َلًما َأْحَمر.

 َمد: ُشْكًرا َلَك.َأحْ 
 محمد : َعْفًوا

 
 أُرِيُد الدَّبَّاَسة.ل ْو س م ْحِت فَاِطَمُة : يا َعاِئَشُة 

  َعاِئَشُة: تَ َفضَِّلي الدَّبَّاَسة.
 فاطمة: ُشْكًرا َلَك.

 
  يا َخاِلُد أُرِيُد الصَّْمَغ. ل ْو س م ْحت  َعْبُد الرَّْحَمن: 

 ِعي َصْمغ.َخاِلد: أنا آِسفٌّ ال يُوَجُد مَ 
 عبد الرحمن: ال بَْأَس.

 
َراة. ل ْو س م ْحتِ َنْجَوى:   يا َسِميَرُة أُرِيُد ِمب ْ

َراة.  سميرة: أنا آِسَفٌة ال يُوَجُد َمِعي ِمب ْ
 نجوى: ال بَْأَس.
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 ِحو ار اُت ح ْول  أ د و اِت الطَّاِلب

 الحوار األول:

 أ ْحم د اأُلْست اذُ 
 نَ َعْم ، قَ َلِمي. ْحَمد؟َهْل هذا قَ َلُمَك يَا أَ 

 ال ، َهِذِه َحِقيَبُة ُعَمر. َأَهِذِه َحِقيبَ ُتَك؟
َراُة ُعَمر؟ َراِتي. َأَهِذِه ِمب ْ  ال ، َهِذِه ِمب ْ

 نَ َعْم ، َمْكَتِبي. َهْل هذا َمْكتَ ُبَك؟
 الحوار الثاني:

 ن ِبيل ةُ  األستاذ
 يا ُأْسَتاذ. نَ َعْم ، َدفْ َترِي َهْل هذا َدفْ تَ ُرِك يا نَِبيَلة؟

 نَ َعْم ، ِمْسَطَرِتي. َهْل َهِذِه ِمْسَطَرُتِك؟
 ال َهذا ِكَتاُب َمْريَم. َأَهَذا اْلِكَتاُب ِكَتاُبِك؟

 نَ َعْم. َأَهِذِه ِمْمَحاُة َمْريَم؟
 الحوار الثالث:

 محمد فؤاد عبد الرحمن
 نَ َعْم ، قَ َلِمي. َأَهَذا قَ َلُمَك؟

 ْم ، َصْمِغي.نَ عَ  َهْل َهَذا َصْمُغَك؟
 ال ، َمْقَلَمُة َعِلي   َأَهِذِه َمْقَلَمُتَك؟

 ال ، َهِذِه َحِقيَبِتي. ؟َأَهِذِه َحِقيَبُة َعِلي ٍ 
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 الحوار الرابع:

 ز يْ ن ب خ ِديج ة
 نَ َعْم ، َمْكَتِبي. َأَهَذا َمْكتَ ُبِك؟
 ال ، َهَذا ِمَقصُّ أَمِ  ُكْلثُوم. َأَهَذا ِمَقصُِّك؟

 ال ، قَ َلِمي. ُكْلُثوم؟  قَ َلُم أُم ِ  َهْل َهَذا
 ال ، َهِذِه َدبَّاَسِتي. َأَهِذِه َدبَّاَسُة أُمِ  ُكْلُثوم؟

 

 مالحظة: 

ِمَن الضَُّرورِيِ  ِإْجَراُء َكِثيٍر ِمْن ِمْثِل َهِذِه اْلِحَواَرِت بَ ْيَن اْلُمَعلِ ِم والطالِب، وبَ ْيَن الطُّالِب 
 بَ ْعِضِهْم بَ ْعًضا.

 اْلج و اب  النَّاِقص  في اْلج ْدو ِل: اُْكُتبْ 

 اْلَجَواب السُُّؤال
 َهْل يُوَجُد َمَعَك َمْقَلَمة؟

 َجِديَدٌة أَْم َقِديمة؟
 نَ َعم ، َمِعي َمْقَلَمة.

 َجِديَدة.
 نَ َعْم ، َمِعي قَ َلٌم َأْحَمر. أََمَعَك قَ َلٌم َأْحَمر؟
 .................................... أََمَعَك قَ َلٌم َأْسَود؟
 .................................... أََمَعَك قَ َلٌم أَْزَرق؟

 .................................... أََمَعَك قَ َلُم ِرَصاٍص؟
 .................................... أََمَعَك ِمْمَحاة؟

 اَسة.ال ، ال يُوَجُد َمِعي َدبَّ  َهْل يُوَجُد َمَعَك َدبَّاَسة؟
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 نَ َعْم ،............................... أَيُوَجُد َمَعَك َصْمٌغ؟
؟  .................................... أََمَعَك ِمَقصٌّ

 نعم ،............................... َهْل َمَعَك ِمْسَطَرٌة؟
 ...........ِمْسَطَرتي ................ ِمْسَطَرُتَك َطوِيَلٌة أَْم َقِصيرَة؟

 ال ، .............................. َهْل يُوَجُد َمَعَك أَْقالٌم تَ ْلوِين؟
 

 أَيُوَجُد َمَعَك ِمْمَحاٌة وِمب َْراة؟
َراة.  نَ َعْم ، يُوَجُد َمِعي ِمْمَحاٌة وِمب ْ

َراة  يُوَجُد َمِعي ِمْمَحاٌة وال يُوَجُد َمِعي ِمب ْ
َراٌة وال يُ   وَجُد َمِعي ِمْمَحاٌة يُوَجُد َمِعي ِمب ْ

َراة.  ال يُوَجُد َمِعي ِمْمَحاٌة وال ِمب ْ
 

 : ق اُموُس الدَّْرس

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة

  ابٌ تَ كِ 
 َلْو َسَمْحتَ   ................

 
 َلْو َسَمْحتِ 

.................. 

 .................. ................   رٌ ت َ ف ْ دَ 

  ةٌ يبَ قِ حَ 
 .................. أُرِيدُ  ................

 تَ َفضَّلْ  ................  ةٌ مَ لَ قْ مَ 
 

 تَ َفضَِّلي

.................. 

 .................. ................   ملَ ق َ 

 .................. يُوَجدُ  ................  قرَ زْ أَ  مٌ لَ ق َ 
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 .................. ال يُوَجدُ  ................ رمَ حْ أَ  مٌ لَ ق َ 

 َمِعي ................ أسود مٌ لَ ق َ 
 َمَعكَ 

.................. 

 .................. ................ اصٍ صَ رِ  مُ لَ ق َ 

 أنا آِسفٌّ  ................ ورِ فُ سْ فُ  مٌ لَ ق َ 
 

 أنا آِسَفةٌ 

.................. 

 .................. ................  ةٌ رَ طَ سْ مِ 

 .................. ال بَْأسَ  ................  اةٌ حَ مْ مِ 

 .................. َهْل = أَ  ................   اةٌ رَ ب ْ مِ 

 .................. أَمْ  ................    يلٌ زِ مُ 

 .................. َمْكَتبٌ  ................   غٌ مْ صَ 

  ةٌ اسَ بَّ دَ 
 .................. َجِديدٌ  ................

 .................. َقِديمٌ  ................  صٌّ قَ مِ 

 .................. َطوِيلٌ  ................ ينوِ لْ ت َ  المُ قْ أَ 

 .................. يرٌ َقصِ  ................ َساَعٌة    
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 اْلح اِء واْله اِء ]ح ، ه [ت ْدرِيٌب عل ى ُنْطِق 

 

 ِه  حِ   َه  حَ 
 ِهالٌل   َواِحدٌ  َهِديٌَة   َحاللٌ 
 َفِهمَ  ِحَسابٌ  َهاِشم َحَرامٌ 
 َشِهيدٌ  تَ ْوِحيدٌ  َهذا َحِقيَبٌة   

 

 

 ْه  ) َوْه  ( ْح ) َوْح (  ُه  حُ 
 َزْهَرٌة   َأْحَمدُ  / ُهَناكَ ُهَنا  َسُحورٌ 
 نَ ْهٌر     َأْحَمرُ  ُهْدُهٌد    ُحُروفٌ 

 َسْهٌم   َنْحنُ  ُهوَ  ُحوٌت  
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 الدرس الخامس:

 ةس  در  الم  [ 1]

 ِمْن أَْيَن ِجْئَت؟

 
 ِجْئُت ِمَن اْلِفَناِء.

 إلى أيَن؟

 
 إلى ُغْرَفِة اْلُمَعلِ ِمين

 أيَن الطُّالُب؟

 
 في اْلُمَصلَّى. الطُّالبُ 

 ؟أهذه ِإَدارَُة اْلَمْدَرَسة

 
 ال ، هذه اْلَمْكتَ َبة.

 أَْيَن اْلُمَعلِ ُم والطُّالب؟

 
 اْلُمَعلِ ُم والطالب أََماَم اْلَمْقَصف.

 أْيَن ُكْنَت؟

 
 ُكْنُت في اْلَحمَّاِم.

 هل هذا َمْعَمُل اللَُّغاِت؟

 
 ال ، هذا َمْعَمُل اْلُعُلوم.

 اَعُة اْلَكِبيَرة؟أهذه اْلقَ 

 
 ال ، هذه َوْرَشٌة.
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 لِ صْ ف  يٌّ في الْ لِ وع   اللهِ  عبدُ [ 2]

 عبد الله: يا َعِليُّ َمْن ُمَعلِ ُم اْلَفْصِل؟

 : هو األستاذ ُمَجاِهد. علي 

 عبد الله : وَمْن رَئِيُس اْلَفْصِل؟

 يَّ؟: هو َسْلَماُن بن َعزِيز،  َهْل َكتَ ْبَت اْلَواِجَب اْلَمْدَرسِ  علي 

 عبد الله: نعم، إال َواِجَب اللَُّغِة العربية.

 : ِلَماذا؟  علي

 عبد الله: ال يُوَجُد َمْعي ِكَتاُب اللَُّغِة العربية، َهيَّا َمِعي إلى َمْخَزِن اْلُكُتِب.

 : أنا آِسٌف، أنا َسَأْذَهُب إلى ُغْرَفِة اْلُمَعلِ َماِت. علي 

 ِء.عبد الله : ال بَْأَس، إلى اللِ َقا

 : َمَع السَّالَمة. علي 
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 مناقشة حوارية:

 الجواب السؤال
 ........................................... َمْن رَئِيُس اْلَفْصِل؟
 ........................................... َمْن ُمَعلِ ُم اْلَفْصِل؟

 ........................................... من ُمَعلِ ُم اللُّغِة اْلَعَربِيَّة؟
 ........................................... يَِّة؟تَ ْرَجَمةمن معلم اللَُّغِة الْ 

 ........................................... من معلم اللَُّغِة اإلْنِجِليزِيَِّة؟
 ........................................... من معلم اْلِحَساِب؟

 ........................................... من معلم اْلُعُلوِم؟
 ........................................... من معلم التَّارِيِخ؟

 ........................................... من معلم اْلُجْغَراِفَيا؟
 ........................................... من معلم الت َّْربِيَِّة اإلْسالِميَِّة؟

 ........................................... من معلم اْلِفْقِه؟
 ........................................... من معلم اْلَحِديِث؟
 ........................................... من معلم الت َّْفِسيِر؟
 ........................................... من معلم التَّْجوِيِد؟
 ........................................... من معلم الت َّْوِحيِد؟

 ........................................... من معلم النَّْحِو؟
 ........................................... من معلم اْلَمَهارَاِت؟
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 ية:أجب األسئلة اآلت

 ما اْلَمَواُد الشَّْرِعيَُّة الَِّتي َتْدُرُسَها في اْلَمْدَرَسِة؟ -1
..................................................................
..................................................................

............................................................. 
 ما المواد اْلِعْلِميَُّة الَِّتي َتْدُرُسَها؟ -2

..................................................................
................................................................ 

 ما اللَُّغاُت الَِّتي َتْدُرُسَها؟ -3
..................................................................

............................................................... 
 َهْل ُتِحبُّ اْلَمْدَرَسَة؟ ِلَماذا؟ -4

..................................................................
................................................................ 

 َهْل ُتِحبُّ اللَُّغَة اْلَعَربِية؟ ِلَماذا؟ -5
..................................................................

................................................................ 
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 : ق اُموُس الدَّْرسِ 

 َمةتَ ْرجَ  لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ..................  اْلُمَصلَّى     ................ َمْدَرَسٌة  
 .................. اإِلَدارَةُ   ................ َفْصٌل   

 طَاِلٌب   
ٌب     ُطالَّ

 .................. اْلَمْكتَ َبُة    ................

 .................. اْلِفَناُء      ................

 طَالَِبٌة   
 طَالَِباٌت 

 .................. اْلَحمَّاُم    ................

 .................. َمْعَمُل اللَُّغاتِ   ................

 ُأْسَتاٌذ   
 ُأْسَتاَذٌة  

................ 

................ 
 َهيَّا 

 َهيَّا َمِعي
.................. 
.................. 

 ُمَعلِ ٌم    
 ُمَعلِ ُموَن 

 .................. َمْعَمُل اْلُعُلومِ   ................

 .................. اْلَقاَعُة اْلَكِبيَرة  ................
    ُمَعلِ َمٌة   
 ُمَعلََّماٌت 

 .................. الَوْرَشُة    ................

 .................. ُمَعلِ ُم اْلَفْصلِ   ................
 ُمَدرِ ٌس  
 ُمَدر ُِسونَ 

 .................. رَئِيُس اْلَفْصلِ   ................

 .................. اْلَمْدَرِسي  اْلَواِجُب   ................
 ُمَدر َِسٌة  
 ُمَدر َِساتٌ 

 .................. دُ يُوجَ   ................

 .................. ال يُوَجدُ   ................
 .................. تَ َعالَ   ................ ُغْرَفُة اْلُمَعلِ ِمينَ 

 .................. َمْخَزُن اْلُكُتبِ   ................ ُغْرَفُة اْلُمَعلِ َماتِ 
 .................. أنا آِسفٌ   ................ اْلِمْقَصفُ 
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 .................. ال بَْأسَ   ................ أََمامَ 
 .................. ُهَنا  ................ ِبَجاِنبِ 

 .................. التَّارِيخ  ................ اْلِحَسابُ 
 .................. اْلُجْغَراِفَيا  ................ اْلُعُلومُ 

 .................. اْلَمَهارَات  ................ الت َّْربِيَِّة اإلْسالِميَّةِ 
 .................. المواد اْلِعْلِميَّةُ   ................ اْلَمَواُد الشَّْرِعيَّةُ 

 

 اد ]د ، ض[والضَّ  الِ الدَّ ت ْدرِيٌب عل ى ُنْطِق 

 ضِ  دِ   ضَ  دَ 

 ِضْرٌس   ِدينٌ  َضِعيفٌ  َدَجاٌج  
 ِضْفدٌَع  ِديٌك    ِرَضا ُمَدرِ ٌس 

 اْلَقاِضي َجدِ ي   ُمَمرِ َضة َبَدنٌ 

 

 ْض ) َوْض ( ْد ) َوْد (  ضُ  دُ 
 َمْضِرٌب  َمْدَرَسٌة  الضَُّحى ُدَعاء
 َفْضلٌ  َبْدٌر    َمْوُضوع ُدبٌّ      

 اْضِربْ  َعْدل ُوًضوء ُدفٌّ  
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    درس السادس:ال

 1فارُ ع  ت   

 
 : السالم عليكم ورحمة الله وبركاته  ُعم ر

 : وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته  أ بُوب ْكر

 : ما اْسُمَك؟  عمر

 : اْسِمي أَبُو َبْكر، وأَْنَت؟  أبوبكر

 : أنا ُعَمر.  عمر

 : َهْل أَْنَت طَاِلٌب َجِديٌد؟  أبوبكر
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 َجِديٌد.: نَ َعْم أنا طَاِلٌب   عمر

 : في َأيِ  َفْصٍل؟  أبوبكر

 : أنا في اْلَفْصِل اأَلوَِّل تَ ْوِفيق، وأنَت؟  عمر

 : أنا طَاِلٌب َقِديٌم، أنا في اْلَفْصِل الثَّالِث ِهَدايَة.  أبوبكر

 : َهْل َتْسُكُن في بَ ْيِت الطُّالِب؟  عمر

 ؟: نَ َعْم ، أنا َأْسُكُن في بَ ْيِت الطُّالِب، وأَْنتَ   أبوبكر

 : ال ، أنا ًأْسُكُن في بَ ْيِتي.  عمر

 : َهيَّا َمِعي إلى اْلَمْطَعِم.  أبوبكر

 : ُشْكًرا ، أنا َسَأْذَهُب إلى اإلَدارَة.  عمر

 : إلى اللِ َقاِء، السالم عليكم.  أبوبكر

 : َمَع السَّالَمة، وعليكم السالم ورحمة الله.   عمر
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  2فارُ ع  ت   

 ورحمة الله وبركاته : السالم عليكم عبد الرحمن

 : وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته   ُأس ام ة

 : أنا عبد الرحمن بن عمر. وأنَت؟ عبد الرحمن

 : أنا ُأَساَمُة بن عبد الله.   ُأس ام ة

 : أهال وسهال. َكْيَف َحاُلَك؟ عبد الرحمن

  ِبَك ، الحمُد لله أنا ِبَخْير.: َأْهال وَسْهال   ُأس ام ة

 : َكْم ُعْمُرَك؟  حمنعبد الر 

 : ُعْمرِي َثالَث َعْشَرَة َسَنًة ، وأنَت َكْم ُعْمُرَك؟   ُأس ام ة

 : ُعْمرِي َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة.  عبد الرحمن

 : ِمْن أَْيَن أَْنَت؟   ُأس ام ة

 : أنا ِمْن َشاه َعاَلم ، واليَة ِسالنُور، وأنَت؟  عبد الرحمن

 ْرُلوه واليَة بَ َهانج.: أنا ِمْن ِتمُ    ُأس ام ة

 : ُشْكًرا ، إلى اللِ َقاِء.  عبد الرحمن

 : َعْفًوا ، َمَع السَّالَمة.    أسامة
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 اد ]س ، ص[والصَّ  ينِ الس ِ ت ْدرِيٌب عل ى ُنْطِق 

 

 صِ  سِ   صَ  سَ 
 ِصَفةٌ  ِسيِسي  َصف   َساَعٌة 

يٌن  َصَحابَةٌ  َسَمَكٌة   َمْعِصَيةٌ  ِسكِ 

 ِصْفر ُكْرِسيٌّ  وخ ارُ صَ  ِلَسانٌ 
 

 

 ْص ) َوْص ( ْس ) َوْس (  صُ  سُ 
 ُأْصُبٌع  ِمْسِكينٌ  ُصورَةٌ  ُسنَّةٌ 

 ِمْصَباٌح  ِمْسَطَرٌة  َمْعُصومٌ  السُّوُق 

 َصالُة اْلَعْصرِ  ُمْسِلمٌ  الصُّْبحُ  يُوُسفُ 
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 ةيَّ ارِ و  ة حِ ش  اق  ن  مُ 

:اقْ ر ْأ اْلِحو ار  م ع  ُأْست اِذك  وا  فْ ه ْم اْلم ْعن ى ثُمَّ أ ْجِر اْلِحو ار  م ع  ز ِميِلك 

 ن ِبيل ف  ْهِمي محمد ِإْكر ام
 وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته السالم عليكم

 في اْلَفْصِل اأَلوَِّل َمْحُموَدة أنَت في َأيِ  َفْصٍل؟
 و...................هُ رَئِيُس اْلَفْصِل  َمْن رَئِيُس اْلَفْصِل؟
 ............ُهَو ................... َمْن ُمَعلِ ُم اْلَفْصِل؟

 ................................... َمْن ُمَدرِ ُس اللَُّغِة اْلَعَربِيَّة؟
 ...................ِهَي ............ َمْن ُمَدرِ ُس اللَُّغِة اإلْنِجِليزِيَّة؟

 ْعَمِل.في اْلمَ  أين َتْدُرُس اْلُعُلوم؟
 .................................... اْلِحَساُب َسْهٌل أْم َصْعٌب؟

 .................................... هل ُتِحبُّ التَّارِيخ؟
 .................................... َمْن ُمَدرِ ُس اْلُجْغَراِفيا؟

 َو ُمَدرِ ُس اْلُقْرآِن والتَّْجوِيدِ ال ، هُ  هل األستاذ ُمَجاِهٌد ُمَدرِ ُس اْلِفْقِه؟
 .................................... َمْن ُمَدرِ ُس النَّْحِو؟

 .................................... يَّة؟تَ ْرَجَمةهل أنَت َماِهٌر في اللَُّغِة الْ 
 .................................... َمْن ُمِديُر اْلَمْدَرَسِة؟

 .................................... ْن رَئِيُس الطُّالِب في اْلَمْدَرَسِة؟مَ 
 .................................... َمْن رَئِيَسُة الطَّالَِباِت في اْلَمْدَرَسِة؟
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 : قاُموُس الدَّْرس

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ................... اْلَفْصل اأَلوَّل  ................ تَ َعاُرف
 ................... الثَّاني اْلَفْصل  ................ َجِديد
 ................... الطُّالبِ  بَ ْيت  ................ َقِديم

 ................... بَ ْيِتي  ................ َأْسُكنُ 
 ................... اْلَمْطَعم  ................ َهيَّا

 ................... اإلَدارَة  ................ َهيَّا َمِعي
 ................... َثالَث َعْشَرةَ   ................ َكمْ 

 ................... َسَنة  ................ َكْم ُعْمُرَك؟
 ................... َخْمَس َعْشَرةَ   ................ ُعْمرِي

 ................... َمنْ   ................ ِمنْ 
 ................... ِواليَة  ................ ِمْن أَْيَن أَْنَت؟
 ................... ُمَعلِ ُم اْلَفْصلِ   ................ رَئِيُس اْلَفْصلِ 

 ................... ِهيَ   ................ ُهوَ 
 ................... ُمَدرِ س   ................ ُمَعلِ ُم اْلَفْصلِ 

 ................... اإلْنِجِليزِيَّة اللَُّغة  ................ اْلَعَربِيَّة اللَُّغة
 ................... اْلُعُلوم  ................ يَّةوِ اليَ مَ الْ  اللَُّغة

 ................... التَّارِيخ  ................ اْلِحَساب
 ................... اْلِفْقه  ................ اْلُجْغَراِفيا

 ................... التفسير  ................ النَّْحو
 ................... َصْعبٌ   ................ َسْهلٌ 
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 تدريبات حوارية:

 :َأْكِمْل اْلِحَواَر اآلتي -1

 َسِعيد : ...................................

 ُمَعاذ :وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته.

 َسِعيد: ....................................؟

 ُمَعاذ : اسمي ُمَعاذ. وأنت؟

 سعيد : اسمي َسِعيد، ............................؟

 ..........؟معاذ : الحمد لله أنا بخير، ................

 سعيد : ُعْمرِي أَْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة ، وأنَت َكْم ُعْمُرَك؟

 معاذ : .........................................

 سعيد : ..........................................؟

 معاذ : نَ َعْم أنا طَاِلٌب في الصَّفِ  األوَِّل؟ ............؟

 في الصَّفِ  الثاني.سعيد : أنا طَاِلٌب 

 معاذ : ُشْكًرا َجزِيال ، ..........................

 سعيد ...................... ، َمَع السَّالَمة.
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 ِصْل السُّؤ ال  بِاْلج و اِب الصَِّحيح: -2

 الجواب  السؤال
 الحمد لله هي بخير كيف حالَك؟
 الحمد لله هو بخير كيف حالكم؟

 الحمد لله أنا بخير ؟كيف حال ُأْسَرِتكَ 
 الحمد لله نحن بخير كيف حال أَبِيَك؟
 الحمد لله أسرتي بخير كيف حال أُمِ َك؟

 

 ِاْسأ لْ  -3
 ِاْسَأْل َزِميَلَك َعْن َحالِه. -
 ِاْسَأْل َزِميَلَك َعْن ُعْمرِه. -
 ِاْسَأْل َزِميَلَك َعْن َمَكاِن َسَكِنه. -
 ِاْسَأْل َزِميَلَك َعْن اْسِم أَبِيه. -
 ْسَأْل َزِميَلَك َعْن َعَمِل أَبِيه.اِ  -
 ِاْسَأْل َزِميَلَك َعْن َفْصِله. -
 ِاْسَأْل َزِميَلَك َعْن رَئِيِس اْلَفْصِل. -
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 الدرس السابع:

 بدن اإلنسان

 هل َهِذه رَْأس؟

 
 نَ َعْم ، َهِذِه رَْأس

 َأَهِذِه َعْين؟

 
 نعم هذه َعْين.

 ما هذه؟

 
 هذه أَْنف.

 أهذه أَْنف؟

 
 ذه أُُذنال ه

 هل هذا َفم؟

 
 نعم هذا َفم

 أهذا ِلَسان؟

 
 نعم هذا ِلَسان

 ما هذِه؟

 
 هذه َأْسَنان

 أهذه ُعُنق؟

 
 نعم هذه ُعُنق ]َرقَ َبة[

 أهذه لِ ْحَية؟

 
 نعم هذه لِ ْحَية

 أهذه رِْجل؟

 
 ال ، هذه َيد

 أهذه َيد؟

 
 ال ، هذه رِْجل.

 أين اْلَحاِجب؟

 
 َعْيناْلَحاِجُب فَ ْوَق الْ 
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يقوم المعلم بالتمثيل على أعضاء بدنه، ويشير إلى العضو، ويسأل ]ما  -1
هذا / ما هذه[ ويردد الطالب اسم العضو مرات، ثم يكتب المعلم 

 اسم العضو على السبورة.
 

 اْسم  اْلُعْضو: بْ تُ اكْ  مَّ ثُ  ان  س  نْ إِ  دِ س  ج  لِ  ة  ور  صُ  مْ تدريب : ارسِ  -2
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 : الدَّْرس ق اُموسُ 

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ُأْصُبٌع   ................. ِإْنَسانٌ 

 َأَصاِبع
................... 

 ...................  ................. َبَدنٌ 
 ................... َكِتفٌ   ................. َجَسدٌ 

 ................... َصْدرٌ   ................. رَْأٌس     

 ................... َبْطنٌ   ................. َشْعٌر  

 ................... َظْهرٌ   ................. َوْجٌه   
 ................... رِْجٌل       ................. َعْيٌن 

 ................... رُْكَبةٌ   ................. َحاِجبٌ 
 ................... َقَدمٌ   ................. أَْنٌف 

 ................... فَ ْوقَ   ................. أُُذٌن      
 ................... َتْحتَ   ................. َفٌم    

 ................... َطوِيلٌ   ................. َشَفةٌ 
 ................... َقِصيرٌ   ................. اٌن  ِلسَ 

 ِسنٌّ 
 َأْسَناٌن  

 ................... بَ ْينَ   .................

 ................... َجِميلٌ   .................

 ................... قَِبيحٌ   ................. ْحَية    لِ 

 ................... َرُجلٌ   .................  ُعُنٌق ]َرقَ َبة[

 ................... اِْمَرأَةٌ   ................. َيٌد    
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 :.......اقْ ر ْأ  اْلُجْمل ة  ثُمَّ ت  ْرِجْمها إلى اللُّغ ِة  -3

 ةم  ج  رْ الت َّ  ةُ ل  مْ جُ الْ 
 ............................................ ان.نَ ذُ ان وأُ نَ ي ْ ي عَ هِ جْ في وَ 

 ............................................ .نِ يْ ن َ ي ْ عَ الْ  قَ وْ ف َ  انِ بَ اجِ حَ الْ 

 ............................................ .فِ نْ األَ  تَ حْ تَ  مُ فَ الْ 

 ير ، صِ قَ  دِ لَ وَ الْ  رُ عْ شَ 
 يل.وِ طَ  تُ نْ بِ الْ  رُ عْ وشَ 

............................................ 
............................................ 

 ............................................ .قِ نُ عُ الْ  قَ وْ ف َ  سُ أْ رَّ ال

 ............................................ .نِ يْ فَ تِ كَ الْ  نَ يْ ب َ  ةُ بَ ق َ الرَّ 

 ............................................ .يلٌ مِ جَ  انِ سَ اإلنْ  هُ جْ وَ 

 ............................................ .رِ دْ الصَّ  تَ حْ تَ  نُ طْ بَ الْ 

 ............................................ ع.ابِ صَ أَ  ةُ سَ مْ خَ  دِ يَ في الْ 

 ............................................ في الر ِْجَلْيِن رُْكبَ َتاِن وَقَدَمانِ 

 ............................................ .نِ يْ لَ جْ ى رِ لَ ي عَ شِ مْ أنا أَ 
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 ت ْدرِيٌب عل ى ُنْطِق القاف والكاف ]ق ، ك[

 

 كِ  قِ   كَ  قَ 

 ِكَتابٌ  ِقطٌّ      َكْلٌب    قَ ْلبٌ 

 ِمْسِكينٌ  َحِقيَقةٌ  َكِبيرٌ  قَ َلٌم 
َمةٌ  ينٌ  َفِقيرٌ  َكِلَمةٌ  ُمَقدِ    ِسكِ 

 

 

 ]َوْك[ كْ  ْق ) َوْق (  كُ  قُ 
 َمْكَتٌب  َعْقلٌ  ُكُتبٌ  قُ ْرآن
 َمْكتَ َبٌة  اقْ َرأْ  ُكَرةٌ  قُ ْربَان

 ِمْكَنَسٌة  َعْقَرٌب  ُكوٌب  نُ ُقوٌد 
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 اْخت  ْر اْلج و اب  الصَِّحيح : -

 الجواب السؤال 
 أَْربَ َعة –َثالثَة  –َناِن َعي ْ  -َعْيٌن َواِحَدة  ؟كَ هِ جْ ا في وَ نً ي ْ عَ  مْ كَ  1
 أربعة –ثالثة  –أُُذنَاِن  –أُُذٌن َواِحَدة  ؟كَ ا لَ نً ذُ كم أُ  2
 أربعة –ثالثة  –أَنْ َفاِن  –أَْنُف َواِحد  ؟كَ ا لَ فً ن ْ أَ  مْ كَ  3
 أربعة -ثالثة  –َفَماِن  –َفٌم َواِحد  ك؟ا لَ مً كم فَ  4
 32 – 22 – 24 – 14 ا لك؟نًّ كم سِ  5
 أربعة –ثالثة  –َحاِجَبان  –َحاِجٌب َواِحد  ا لك؟بً اجِ كم حَ  6
َعة  –َخْمَسُة َأَصاِبع  ك؟دِ ا في يَ عً ب ُ صْ كم أُ  7  َعَشَرة. –ِتْسَعة  –َسب ْ
 أربعة –ثالثة  –َيَداِن  –َيٌد َواِحَدة  ا لك؟دً كم يَ  2
 أربعة. –ثالثة  –َكِتَفاِن   –َكِتٌف َواِحد  ا لك؟فً تِ كم كَ  9

 أربعة –ثالثة  –رِْجالِن  –رِْجٌل َواِحَدة   لك؟الجْ كم رِ  11
 أربعة -ثالثة  –رُْكبَ َتاِن  –رُْكَبٌة َواِحَدة  لك؟ ةً بَ كْ كم ُر  11
 أربعة –ثالثة  –َقَدَماِن  –َقَدٌم َواِحدة  ا لك؟مً دَ كم قَ  12
 َخْلفَ  –أََماَم  –َتْحَت  –فَ ْوَق  نِ يْ عَ . الْ ....اْلَحاِجُب. 13
 خلف –أمام  –تحت  -فوق  بِ اجِ حَ .. الْ ُن.....اْلَعيْ  14
 خلف –أمام  –تحت  -فوق  .مِ فَ الْ  ........األْنُف  15
 خلف –أمام  –تحت  -فوق  .رِ دْ .. الصَّ اْلَبْطُن ..... 16
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 أ ِجْب األ ْسِئل ة  اآلتية: -

 َأَهِذِه أُُذٌن؟

 
......................... 

 أهِذِه َيٌد؟

 
...................... 

 ما َهذا؟

 
...................... 

 هل َهذا َوْجٌه؟

 
...................... 

 ما َهِذه؟

 
...................... 

 ما َهَذاِن؟

 
...................... 

 هل هذا َفٌم؟

 
........................ 

 أهذه أُُذٌن؟

 
...................... 

 أهذه أَْنٌف؟

 
....................... 

 أهذه رُْكَبٌة؟

 
....................... 

 ما َهِذِه؟

 
...................... 

 ما َهِذِه؟

 
....................... 
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 الدرس الثامن :

 ةور  هُ شْ م   اتٌ ر  و  حِ 

 أحمد عبد الرحمن
 وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 َصَباَح النُّوِر. َصَباَح اْلَخْيِر. 
 َمَساَء النُّوِر. َمَساَء اْلَخْيِر.

 أنا ِبَخْيٍر ، والحمد لله. َكْيَف َحاُلَك؟
 ]بِك[ َأْهال وَسْهال وَمْرَحًبا ِبكَ  َأْهال وَسْهال.

 إلى أيَن َتْذَهُب؟  -
 إلى اللِ َقاء. -

-المدينة -الحمام -) اإلدارة إلى  -
).. 
 َمَع السَّالَمة. -

 ..( -القرية  -ِجْئُت ِمَن ... ) اإلدارة  ِمْن أين ِجْئَت؟
 -لو َسَمْحَت أُرِيُد ... ] اْلِمْسَطرَة -

 الكتاب..[  -ِمْمَحاة
 ُشْكًرا ] َجَزاُكم الله خيرا [ -

 تَ َفضَّْل ...  -
 
 َعْفًوا ] وَجَزاُكم ِمثْ َله [ -

 ..[- دباسة –َهاِت] ِمْسَطَرة  -
 ُشْكًرا ] َجَزاُكم الله خيرا [ -

 تَ َفضَّْل ... -
 َعْفًوا ] وَجَزاُكم ِمثْ َله [ -

 ..[.اْلُمزِيل -اة ِمب ْرَ  –َهاِت] اْلِمْسَطَرة 
 ال بَْأَس. -

 أنا آِسٌف ال يُوَجُد َمِعي.

 ال بَْأَس. أنا آِسٌف.
 َهيَّا بَِنا. اْلَمْلَعب ..[ -تَ َعاَل َمِعي إلى ] اْلَمِديَنة 

 أنا آِسٌف ، أنا َمْشُغوٌل. - ..[-ةاْلَحِديقَ  -اْلَقْريَةَمِعي إلى ] تَ َعالَ  -
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 شكرا. - ال بَْأس. -
 يا أخي : هل يُ َوَجُد َمَعَك نُ ُقوٌد؟ -
 أُرِيُد َخْمَسَة رِْنِجات حتى يَ ْوَم اأَلَحِد.  -
 ُشْكًرا ] َجَزاُكم الله خيرا [ -

 نَ َعْم. -
 ْمَسة رِْنَجات.تَ َفضَّْل ، َهِذِه خَ  -
 َعْفًوا ] وَجَزاُكم ِمثْ َله [ -

 يا أحمد ِاْذَهْب إلى ُغْرفَِة اْلُمَعلِ ِمين.
 األستاذ عبد الرزاق يُرِيُدَك.

 ِلَماذا؟ -
 َسَأْذَهُب اآلن. -

 .ُعُلوماْلِحصَُّة اْلَقاِدَمُة  - ما اْلِحصَُّة اْلَقاِدَمُة؟
 ع.بُ والرَّ  ةُ عَ اسِ التَّ اآلَن  ةُ اعَ السَّ  َكْم السَّاَعة؟

 ما هذا؟ اُْنظُْر ...  اُْنظُْر ُهَناَك.
 نعم َأْعِرُف؟ / ال ، ال أَْعِرُف. ... ؟ فُ رِ عْ هل ت َ 

 نعم.  / ماذا تُرِيُد؟ انْ َتِظْر انْ َتِظْر 
 .أنعم َصِحيح. /  َبْل َخطَ  َصِحيح؟ 

 وأنا أيضا. / َهيَّا إلى اْلَمْطَعم. أنا َجْوَعاُن.
 تَ َفضَّْل اْلَماء، ِاْشَرْب. َشاُن.أنا َعطْ 

 نعم ، أنا ُأِحبُّ ....... /...[؟اللَُّغة العربية / َمالِيزِيا]هل ُتِحبُّ 
. أين َتْجِلُس؟   َأْجِلُس ُهَناَك آِخَر الصَّفِ 

 الله. أَذُْكرُ  ماذا تَ ُقوُل؟
فْ َتر. ماذا تُرِيُد؟  أُرِيُد الدَّ

.اْلَوا َأْكُتبُ  ماذا َتْكُتُب؟  ِجَب اْلَمْدَرِسي 
 أقرأ ِقصَّة. ماذا تَ ْقَرأُ؟

 أنا أُرَتِ ُب ُكتُِبي. ماذا تَ ْفَعُل؟
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 الذَّاِل والظَّاِء والزَّاِي ]ذ ، ظ ، ز[ت ْدرِيٌب عل ى ُنْطِق 

 

 زَ  ظَ  ذَ 
 َزرَاَفٌة     ظَاِلمٌ  َذَهبَ 
 َغزَاٌل     ظَاِهر ذََكرٌ 
 زَيْ ُتوٌن    َظْرٌف  َذَهٌب   

 

 زِ  ظِ  ذِ 
 زِيَاَرةٌ  َعِظيمٌ  َهِذه

 ِخْنزِيٌر     َنِظيفٌ  ِذْئٌب      
 زِنَا َنظَّارٌَة    َلِذيذٌ 

 

 زُ  ظُ  ذُ 

 َشَهاَدُة ُزورٍ  الظُّْهر ُذبُاٌب     

 ُسورَُة الزَُّمر ظُْفٌر    ُذو اْلِكْفلِ 

 زُلَْيَخةُ  الظُّْلمُ  ُذرٌَة       

 

 



53 
 

 

 ْز ) َوْز ( َوْظ ( ْظ ) ْذ ) َوْذ (
 رِْزقٌ  َمْظُلومٌ  ُعْذُر َشْرِعي

 قَ َلٌم أَْزَرق   َمْظَلَمةٌ  ِجْذٌر   
 َجاِمَعُة اأَلْزَهر َعْظَمٌة       َنْذرٌ 
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ْنِزُل[   ع: اسِ التَّ  سُ رْ الدَّ   اْلب  ْيُت ]اْلم 

 ما هذا؟

 
 ]َمْنزٌِل[ تٌ يْ هذا ب َ 

 وف؟يُ الضُّ  ةُ فَ رْ أهذه غُ 

 
 موْ الن َّ  ةُ فَ رْ ه غُ ال ، هذ

 َكْم ُغْرَفًة في بَ ْيِتُكم؟
 في بَ ْيِتي َثالُث ُغَرٍف.

ُتُكم طَاِبٌق َواِحٌد أْم طَاِبَقاِن؟  بَ ي ْ
 بَ ْيِتي طَاِبٌق واحد.

 وفيُ الضُّ  ةُ فَ رْ هذه غُ 

 

 موْ ن َ  ةُ فَ رْ وهذه غُ 

 
 أَْيَن َيْجِلُس الضُُّيوف؟

 َيْجِلُس الضُُّيوُف في ُغْرَفِة الُضُيوف.
 أيَن تَ َناُم؟

 أَنَاُم في ُغْرَفِة الن َّْوم.
 ما هذه؟

 
 َمْنزِلالْ  ةُ بَ ت َ كْ مَ 

 ؟خٌ بْ طَ أهذا مْ 

 
 خبَ طْ هذا مَ ، نعم 

 أَيُوَجُد في بَ ْيِتُكم َمْكتَ َبة؟
 نَ َعْم يُوَجُد في بَ ْيتي َمْكتَ َبٌة َصِغيَرة

 أيَن َتْطُبُخ أُمَُّك؟
 أُمِ ي َتْطُبُخ في اْلَمْطَبخ.
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 اْلَمْنزِل َحِديَقةُ 

 
 أََماَم َمْنزِِلي َحِديَقٌة َجِميَلةٌ 

 هذا ِمْرآُب السَّيَّارات

 
 السَّيَّاَرُة في اْلِمْرآب

 َهْل يُوَجُد أََماَم بَ ْيِتُكم َحِديَقة؟
 نَ َعْم يُوَجُد َحِديَقة ، َلِكْن َخْلَف اْلبَ ْيِت.

 أَِعْندَُكْم َسيَّاَرة؟
 نَ َعْم ، ِعْنَدنا َسيَّارَة

 يررِ سَ  هذا

 

 ةبَ ت َ رْ هذه مَ 

 
 اْختَ ْر: أَْيَن تَ َناُم؟

 السَّرِير[ -اْلَمْكَتب -اْلُكْرِسي -أَنَاُم َعَلى ]الشََّجَرة
 ماذا يُوَجُد َعَلى السَّرِير؟

 يُوَجُد َمْرتَ َبٌة وِلَحاٌف وَمْفَرٌش َوِوَساَدة.
 ما هذه؟

 
 ةادَ سَ هذه وِ 

 ما هذه؟

 
 آةرْ هذه مِ 
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 ة؟الَ سَّ أهذه غَ 

 
 ة؟حَ وَ رْ ال ، هذه مِ 

 ما هذا؟

 
 في ِ كَ هذا مُ 

 ما هذا؟

 
 هذا ُدوالب

 ما هذا؟

 
 هذا تِْلِفْزيُون

 ماذا يوجد في ُغْرَفِة الن َّْوم؟
 يُوَجُد َسرِيٌر وُدوالٌب وِمْرآٌة وِمْرَوَحٌة وَشمَّاَعة

 أيُوَجُد في بَ ْيِتُكم تِِلِفْزيُون؟
 نَ َعم.

 خ؟بَ طْ هل هذا مَ 

 
 ام.مَّ ال ، هذا حَ 

 ما هذه؟

 
 ةلَ سَ غْ هذه مَ 

 أين َتْسَتِحمُّ؟
 َأْسَتِحمُّ في اْلَحمَّاِم؟

 أين تَ ْغِسُل َيَدْيَك؟
 أَْغِسُل َيِدي في اْلَمْغَسَلة.
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 ما هذأ؟

 
 وٌ لْ هذا دَ 

 ما هذه؟

 
 ةوطَ هذه فُ 

ْلُو؟  أين الدَّ
ْلُو في اْلَحمَّام  الدَّ

 أين اْلُفوطَة؟
 ة.اْلُفوطَة عَلى الشَّمَّاعَ 

 أهذه َسجَّاَدة؟

 
 نَ َعْم هذه َسجَّاَدة

 ما هذا؟

 
 هذا َرفٌّ 

 أَُتَصلِ ي في الَبَ ْيِت أْم في اْلَمْسِجد؟
 ُأص لِ ي في اْلَمْسِجد.

 أين َتَضُع اْلُكُتب؟
 عَلى الرَّفِ 

 ما هذا؟

 
 هذا بُوُتوَجاز

 أهذه َثالَجة؟

 
 ال ، َهِذه َغسَّاَلة.

 أين اْلُبوُتوَجاز؟
 َمْطَبخ.في الْ 

 أيَن تَ ْغِسُل َمالِبَسَك؟
 أَْغِسُلها في اْلَغَساَلة
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 ما هذه؟

 
 هذه َثالَجة

 ما هذا؟

 
 هذا َسخَّان

 أَْيَن َتْضُع الطََّعاُم اْلَباِقي؟
 َأَضُعه في الثَّالَجة.

 أََتْسَتِحمُّ ِبَماٍء َساِخٌن أْم َماٍء بَارٍِد؟
 َأْسَتِحمُّ ِبَماٍء بَارِد.

 ما هذا؟

 
 ا ِإْبرِيٌق َكْهَرِبيٌّ هذ

 ما هذا؟

 
ط  هذا َخالَّ

 أين اْلَماُء السَّاِخن؟
 في اإلْبرِيق.

 هل َتْصَنُع اْلَعِصيَر في اْلَخالِط؟
 نعم.

 ما هذا؟

 
 هذا ُدوالُب َمْطَبخ

 أهذه َمْغَسَلة؟

 
 نعم هذه َمْغَسَلة

 ماذا َتَضُع أُمَُّك في ُدوالِب اْلَمْطَبخ؟
 اأَلْطَباق واْلَبْصل والث َّْوم واْلَبطَاِطس.َتَضُع اأَلَواني و 

 أين تَ ْغِسُل أُمَُّك اأَلَواني؟
 في اْلَمْغَسَلة.



59 
 

 ما هذه؟

 
 هذه َحلٌَّة الرُّز

 أهذا ِإْبرِيق؟

 
 نعم هذا ِإْبرِيق

 أين َتْطَبُخ الرُّز؟
 َأْطَبُخ الرُّزَّ في َحلَِّة الرُّز

 أَِعْندَُكم ِإْبرِيٌق َكْهَرِبي؟
 ا ِإْبرِيٌق َكْهَرِبي  وِإْبرِيٌق َعاِديِعْنَدن

 ما هذه؟

 
 هذه ِمْقالةٌ 

 أهذا طََبٌق؟

 
 نعم هذا طََبقٌ 

 ِفيَم تَ ْقِلي اْلبَ ْيض؟
 أَْقِلي اْلبَ ْيَض في اْلِمْقالِة.

 أين تَ ْغِسُل الطََّبق؟
 أَْغِسُلُه في اْلَمْغَسَلِة.

 ما هذه؟

 
 هذه طَبَّاَقة

 أهذه َشوَْكة؟

 
 ِمْلَعَقة.ال ، هذه 

 أين َتَضُع اأَلْطَباَق النَِّظيَفة؟
 في الطَّبَّاَقة.

 هل تَْأُكُل بِاْلِمْلَعَقة؟
 ال أنا آُكُل بَِيِدي ؛ ُسنَُّة َرُسوِل الله 
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 ؟ةٌ قَ عَ لْ أهذه مِ 

 
 ال هذه َشوَْكةٌ 

 ما هذه؟

 
ينٌ   هذه ِسكِ 

 هل تَْأُكُل الرُّزَّ بِالشَّوَْكة؟
 َعَقة، وآُكل اْلَمَكُرونَة بالشَّوَْكةال، آُكُل الرُّزَّ باْلِملْ 

 ِبَم تَ ْقَطُع اللَّْحم؟
ين.  أَْقَطُع اللُّْحَم بالسِ كِ 

 أهذه ِمْلَعَقٌة؟

 
 ال هذه َمْغَرَفة.

 أهذا ِفْنَجاٌل؟

 
 نعم هذا ِفْنَجالٌ 

 أهذا َكْأٌس؟

 
 نعم ، هذا َكْأسٌ 

 ما هذا؟

 
 هذا ُكوُب َخَزفٍ 

 ِفيَم َتْشَرُب الشَّاي؟
 اْلُكوب. في

 ِفيَم َتْشَرُب اْلَقْهَوة؟
 في اْلِفْنَجال.
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 : ق اُموُس الدَّْرسِ 

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 .................    يرٌ رِ سَ   ................  ]َمْنزٌِل[ تٌ يْ ب َ 
 .................    ةٌ بَ ت َ رْ مَ   ................ وفيُ الضُّ  ةُ فَ رْ غُ 
 ................. ِلَحاٌف    ................  موْ الن َّ  ةُ فَ رْ غُ 
 ................. َمْفَرٌش   ................ َمْنزِلالْ  ةُ بَ ت َ كْ مَ 
 ................. ِوَساَدة   ................    خٌ بَ طْ مَ 

 .................    آةٌ رْ مِ   ................ َحِديَقٌة    
 .................    ةٌ حَ وَ رْ مِ   ................ ِمْرآُب السَّيَّارات

 .................  في ِ كَ مُ   ................ أََماَم اْلَمْنزِل
 ................. ُدوالب    ................ َخْلَف اْلبَ ْيتِ 
 ................. تِْلِفْزيُون    ................ طَاِبٌق واحد

 ................. َشمَّاَعٌة   ................ َسجَّاَدة    

 .................    امٌ مَّ حَ   ................ َرفٌّ    

ٌط     .................  ةلَ سَ غْ مَ   ................ َخالَّ

 .................      وٌ لْ دَ   ................ ُدوالُب َمْطَبخ

 .................   ةوطَ فُ   ................ اأَلَواني   

 ................. َثالَجٌة       ................ اأَلْطَباق 

 ................. َغسَّاَلٌة     ................ اْلَبْصل  



62 
 

 ................. بُوُتوَجاز   ................ الث َّْوم   

 ................. َسخَّاٌن     ................ اْلَبطَاِطس 

 .................   ِإْبرِيٌق َكْهَرِبيٌّ   ................ ِإْبرِيٌق    

 ................. ِمْقالٌة     ................ َحلٌَّة الرُّز  
 ................. ِمْلَعَقٌة    ................ طََبٌق    
 ................. َشوَْكٌة     ................ اأَلْطَباق 

يٌن    ................ طَبَّاَقٌة      ................. ِسكِ 

 ................. اللَّْحم  ................ ِفْنَجاٌل    

 ................. اْلَمَكُرونَة  ................ َكْأٌس    

 ................. َمْغَرَفٌة    ................ ُكوُب َخَزٍف 
 ................. قَ ْهَوةٌ   ................ شَّاي
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 اد ]د ، ض[والضَّ  الِ الدَّ ت ْدرِيٌب عل ى ُنْطِق 

 

 ضِ  دِ   ضَ  دَ 

 ِضْرٌس   ينٌ دِ  َضِعيفٌ  َدَجاٌج   
 ِضْفدٌَع  ِديٌك     ِرَضا ُمَدرِ ٌس 

 اْلَقاِضي َجدِ ي    ُمَمرِ َضة  بدن

 

 

 ْض ) َوْض ( ْد ) َوْد (  ضُ  دُ 
 َمْضِرٌب  َمْدَرَسٌة  الضَُّحى ُدَعاء

 َفْضلٌ  َبْدٌر     َمْوُضوعٌ  ُدبٌّ       

 اْضِربْ  َعْدلٌ  وءٌ ُوضُ  ُدفٌّ   
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 الدَّْرُس اْلَعاِشر: 

 [ وأ ْلف اُظ اْلُعُقود22إلى  1] دد  ع  الْ 

 12إلى  1 نْ مِ  ادُ د  عْ األ  

 

 

           

           

           

           

           

    

    

 

 

 

 ا.وف  رُ حُ أرقاما و  12إلى  1من  اد  د  عْ األ   بْ تُ اكْ  -
-         ...................... )  (- )  ( ...................... 

 واحد       1 2     صفر

 2     اثنان

 4     أربعة

 6     ستة

 8     ثمانية

 12    عشرة

 ثالثة      3

 خمسة    5

 سبعة     7

 تسعة     9
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-         ...................... )  (- )  ( ...................... 
-         ...................... )  (- )  ( ...................... 
-          ..................... )  (- )  ( ...................... 
-     ....................... )  (   - )  ( ...................... 

 

 22إلى  11 نْ مِ  ادُ د  عْ األ  

 

 

           

           

           

           

           

    

    

 

 

 شراثنا ع       12 11     أحد عشر

 13     ثالثة عشر

 15     عشر ةخمس

 17     سبعة عشر

 19     تسعة عشر

 أربعة عشر       14

 ستة عشر    16

 ثمانية عشر     18

 عشرون     22
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 أرقاما وحروفا: 22إلى  11اكتب األعداد من 

-         ...................... )  (- )  ( ...................... 
- ....... )  (        ...............- )  ( ...................... 
-         ...................... )  (- )  ( ...................... 
-          ..................... )  (- )  ( ...................... 
-        ....................... )  (- )  ( ...................... 

 

 122إلى  12 نْ مِ  ودِ قُ عُ الْ  اظُ ف  لْ أ  

 

 

           

           

           

           

           

    

    

 عشرون   22 12    عشرة

 32     ثالثون

 52     خمسون

 72     ونسبع

 92     تسعون

 أربعون      42

 ستون    62

 ثمانون     82

 مئة / مائة     122
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 أرقاما وحروفا: 122إلى  12من  ودِ قُ عُ الْ  اظ  ف  لْ أ   بْ تُ اكْ 

-         ...................... )  (- )  ( ...................... 
-  ...................... )  (       - )  ( ...................... 
-         ...................... )  (- )  ( ...................... 
-          ..................... )  (- )  ( ...................... 
-        ....................... )  (- )  ( ...................... 
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 ةار  اإلش   اءُ م  سْ أ     َر:الدَّْرُس اْلَحادي َعشَ 

 المؤنث المذكر 
 هذا در  فْ مُ الْ 

 هذا طَاِلبٌ 
 هذه

 هذه طَالَِبةٌ 
 هذان ىنَّ ث   مُ الْ 

 َهذاِن طَالَِبانِ 
 هاتان

 َهاتَاِن طَالِبَ َتانِ 
 هؤالء عمْ ج  الْ 

بٌ   َهُؤالِء ُطالَّ
 هؤالء

 هؤالء طَالَِباتٌ 
 

 
 اْلَعاِقِل، أمثلة: اْسُم اإلَشارَِة ] َهِذِه [ ِلَجْمِع َغْيرِ 

 هذه أَْقالُم تَ ْلوِيٍن / هذه ُكُتٌب َجِديَدٌة / هذه بُ ُيوٌت َكِبيَرة /  هذه أَْزَهاٌر َجِميَلة
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 :تدريبات

 اْمأْل اْلف را غ  بِاْسِم ِإش ار ة  ُمن اِسب  مما ي ِلي: -أ

 َهُؤالِء [ –َهاتَاِن  –َهَذاِن  –َهِذِه  –] َهَذا 

 ............... أُمِ ي. ................ أَِبي و -1
 ................ َأِخي و .............. ُأْخِتي. -2
 ............... ُمَعلِ َماِن و............. ُمَعلِ َمَتاِن. -3
 ............... ُمْسِلُمون و ............. ُمْسِلَماٌت. -4
 ............... َجدِ ي و ............. َجدَِّتي. -5
 مَّاٌل في َشرَِكِة بِت ُْرونَاس............... عُ  -6
 ............. طَِبيَباٌت َماِهَرات. -7

 
 اْخت  ْر اْسم  اإلش ار ِة الصَِّحيح: -ب

 أسماء اإلشارة السَُّؤال 
 هؤالء -هاتان  -هذان  –هذا  .َطوِيالن النِ جُ ........... رَ  1
في  انِ تَ ب َ اسِ حَ .... مُ ....... 2

 .كِ نْ ب َ الْ 
 هؤالء -هاتان  –هذان  –هذه 

 هاتان –هذان  -هذه –هذا  ة.سَ رَ دْ مَ الْ  ةُ يرَ دِ ............ مُ  3
 هؤالء -هاتان  -هذان  –هذا  .انِ عَ جْ شُ ُجُنوٌد  ............ 4
 هؤالء -هاتان  -هذان  –هذا  يخِ ي وأَ بِ .............. أَ  5
 هؤالء -هاتان  -هذان  –هذه  .............. أُمِ ي وُأْخِتي 6
 هؤالء -هاتان  -هذان  –هذه  ........... طَالَِباٌت ُمتَ َفوِ قَاتٌ .. 7
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: -ت  اْمأْل اْلف ر اغ  بِاْسِم ِإش ار ة  ُمن اِسب 
َراِتي، و .......... ِمْسَطَرِتي. -1  .........قَ َلِمي، و ........ ِمب ْ
 ............. بَ ْيِتي , و ........... َسيَّارَِتي. -2
 ............ ِمَقصِ ي، و ........ َدبَّاَسِتي. ............ َمْكَتبي، و -3
 ............ أَْقالِمي و .............. ُكتُِبي. -4
 ............ قَ َلَماِن َجِديَداِن و ............ اْلَمْقَلَمُة َقِديمة. -5
 ........... َأْشَجاٌر ُمْثِمَرٌة و ........... فَ َواِكُه َلِذيَذٌة. -6

 

 ذ كَِّر إلى اْلُمؤ نَّث:ح وِ ْل ِمن  اْلمُ  -ث

 اْلُمَؤنَّث اْلُمذَكَّر
 ..................................... هذا ُمْسِلم.

 ..................................... هذان ُمْسِلَمان
 ..................................... هؤالء ُمْسِلُمون

 ..................................... هذا ُمَعلِ ٌم ُمْجَتِهدٌ 
 ..................................... هذان ُمَعلِ َماِن ُمْجَتِهَدانِ 

 ..................................... هؤالء ُمَعلِ ُموَن ُمْجَتِهُدونَ 
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 ح وِ ْل ِمن  اْلُمؤ نَِّث إلى اْلُمذ كَّر: -ج

 اْلُمذَكَّر اْلُمَؤنَّث
 ........................................ هذه ُمْؤِمَنةٌ 

 ........................................ هاتان ُمْؤِمنَ َتانِ 
 ........................................ هؤالء ُمْؤِمَناتٌ 

 ........................................ هذه ُمَدر َِسٌة ُمْخِلَصةٌ 
 ........................................ َتانِ هاتان ُمَدر َِسَتاِن ُمْخِلصَ 

 ........................................ هؤالء ُمَدر َِساٌت ُمْخِلَصاتٌ 
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 : قاُموُس الدَّْرسِ 

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة

 بَ ْيت   
 بُ ُيوت

 ................. ُمَحاِسب  ...............

 ................. اْلبَ ْنك  ...............

 ُجْنِديٌّ     ............... َكِبير
 ُجُنود

................. 
 .................  ............... َصِغير

 َزْهَرة   
 أَْزَهار  

 ُشَجاع  ...............
 ُشْجَعان

................. 
...............  ................. 

 َعاِمل
 ُعمَّال

 ................. أبي وأمي  ...............

 ................. َأِخي وُأْختي  ...............
 ................. َجدِ ي وَجدَّتي  ............... َشرَِكة

 طَِبيب / طَِبيَبة
 َأِطبَّاء / طَِبيَبات

 ................. ُمتَ َفوِ ق  ...............

 َشَجرَة  ...............
 َأْشَجار

................. 
 َماِهر / َماِهَرة

 َماِهُرون / َماِهرَات
...............  ................. 
 ................. ُمْثِمَرة  ...............

 َبطَّة   
 َبطٌّ 

 فَاِكَهة  ...............
 فَ َواِكه 

................. 
...............  ................. 

 ................. َلِذيذَ   ............... ُهْدُهد  

 َوَلٌد ُمَؤدَّب  ............... َفرِيق
 أَْوالد ُمَؤدَّبُون 

................. 
 .................  ............... أَْعَضاُء اْلَفرِيق
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ي  و انات    عشر: نيثاالدرس ال  اْلح 

 هذا َأَسدٌ 

 
 اأَلَسُد ُشَجاعٌ 

 هذا َنِمرٌ 

 
 النَِّمُر َحَيواٌن َشِرسٌ 

 هذا َنِمٌر َأْسَود

 
 النَِّمُر اأَلْسَوُد َحيَ َواٌن نَاِدر

 ثُ ْعَباٌن ] أَف َْعى [

 
 هذا ثُ ْعَباٌن َسامُّ 

 ثُ ْعَباُن ] أَف َْعى [

 
ُر سَ   ام ٍ الث ُّْعَباُن الَعاِصُر َغي ْ

 َضْبعٌ 

 
 َفكُّ الضَّْبِع َقِويٌّ ِجدًّا

 باندا

 
 اْلَباندا ُدبٌّ َجِميلٌ 

 ُدبٌّ 

 
 الدُّبُّ َحَيواٌن َقِويٌّ 
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 ُدبٌّ أَبْ َيضُ 

 
 الدُّبُّ األبْ َيُض يَِعيُش َعَلى الث َّْلجِ 

 ِتْمَساحٌ 

 
 التِ ْمَساُح َخِطيرٌ 

 فَ ْهدٌ 

 
 اْلَفْهُد َأْسرَُع اْلَحيَ َوانَات

 بٌ ثَ ْعلَ 

 
 الث َّْعَلُب َحيَ َواٌن َمكَّار

 ِذْئبٌ 

 
ْئُب ُيْشِبُه اْلَكْلَب َلِكنَُّه َأْكَبر  الذِ 

 َكْلبٌ 

 
 اْلَكْلُب َحيَ َواٌن أَِمينٌ 

 ِفيلٌ 

 
 اْلِفيُل َضْخمٌ 

 َوِحيُد اْلَقْرنِ 

 
 َوِحيُد اْلَقْرِن لَُه قَ ْرٌن َواِحدٌ 
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 فَ َرُس الن َّْهرِ 

 
 في اْلَماِء وَعَلى اأَلْرضِ  فَ َرُس الن َّْهِر يَِعيشُ 

 َزرَاَفةٌ 

 
 ُعُنُق الزَّرَاَفِة َطوِيَلةٌ 

 ِقْردٌ 

 
 اْلِقْرُد َحيَ َواٌن ذَِكيٌّ 

 ُغورِيال

 
 اْلُغورِيال ُتْشِبُه اإلْنَسان

 ِخْنزِيرٌ 

 
 هذا ِخْنزِيٌر ، َلْحَم اْلِخْنزِيِر َحرَامٌ 

 ِخْنزِيٌر أَبْ َيضُ 

 
 ُض اْلُوُضوءاْلِخْنزِيِر ال يَ ن ْقُ  َمسُّ 

 َكن ُْغر

 
ُغُر َتْحِمُل ابْ َنها في َجْيِبها  اْلَكن ْ

 َجَملٌ 

 
 اْلَجَمُل َسِفيَنُة الصََّحرَاءِ 
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 ِقطٌّ 

 
 هذه ِقطٌَّة َجِميَلةٌ 

 َفْأرٌ 

 
 أََمَر النَِّبُي صلى الله عليه وسلم ِبَقْتِل اْلَفْأرِ 

 قُ ن ُْفذ

 
ُفُذ َكِثيُر الشَّْوكِ   اْلُقن ْ

 َغزَالٌ 

 
 ُيوُن اْلَغزَاِل َجِميَلةٌ عُ 

 َجاُموسٌ 

 
 َلْحُم اْلَجاُموِس َلِذيذٌ 

 بَ َقَرةٌ 

 
 لََبُن اْلبَ َقَرِة ِصحِ يٌّ وَلِذيذٌ 

 ثَ ْوُر َجاُموس

 
 هذا ثَ ْوٌر َخِطيرٌ 

 ثَ ْوُر بَ َقر

 
 هذا ثَ ْوٌر َكِبيرٌ 
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 ِحَماٌر َوْحِشيٌّ 

 
 اْلِحَماُر اْلَوْحِشيُّ َلْحُمُه َحاللٌ 

 ْهِليٌّ ِحَماٌر أَ 

 
 اْلِحَماُر اأَلْهِليُّ َلْحُمُه َحرَامٌ 

 َخُروفٌ 

 
 اْلَخُروُف ذََكُر اْلَغَنم

 َشاةٌ 

 
 الشَّاُة أُنْ َثى اْلَغَنم

 َجْديٌ 

 
 اْلَجْدُي ذََكُر اْلَماِعز

َزةٌ   َعن ْ

 
َزُة َأْصَغُر ِمَن اْلِجْديِ   اْلَعن ْ

 ِحَصاٌن / فَ َرسٌ 

 
 هذا ِحَصاٌن ]فَ َرٌس[ َجِميل

 يِسيسِ 

 
 السِ يِسي ِحَصاٌن َصِغيرٌ 
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 َعْقَربٌ 

 
 اْلَعْقَرُب َسامٌّ َخِطيرٌ 

 أُمُّ أَْربَ َعٍة وأَْربَِعين

 
 أمُّ أَْربَ َعٍة وأَْربَِعيَن َسامَّةٌ 

 ُحوتٌ 

 
 اْلُحوُت َأْكبَ ُر اْلَكائَِناِت اْلَحيَّةِ 

 ِقْرشٌ 

 
 َسَمُك اْلِقْرِش َخِطيٌر ِجدًّا

 ُأْخطُُبوطٌ 

 
 اأُلْخطُُبوِط َطوِيَلةٌ  ِذرَاعُ 

 الُدْلِفين

 
َباَحة  َسَمُك الُدْلِفين َسرِيٌع في السِ 

 َجْمَبرِي

 
 اْلَجْمَبرِي َلِذيُذ الطَّْعمِ 

 َكابُورِيا

 
 اْلَكابُورِيا َلَها ِمْخَلَبانِ 
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 أ ِجْب عن األْسِئل ِة اْلِحو ارِيَِّة اآلتِي ة ش ف وِيًّا وِكت ابِيًّا:

 الجواب السؤال
 ........................................... انات؟وَ ي َ حَ الْ  عُ جَ شْ ما أَ 
 ........................................... وانات؟يَ حَ الْ  رُ ب َ كْ ما أَ 

 ........................................... ل؟مَ جَ الْ  قُ نُ عُ  ة أمْ افَ رَ الزَّ  قُ نُ عُ  لُ وَ طْ ا أَ مَ هُ ي ُّ أَ 
 ........................................... ؟ام ٍ سَ  رُ ي ْ غَ  مْ أَ  امٌّ سَ  رُ اصِ عَ الْ  انُ بَ عْ الث ُّ 

 ........................................... ؟اكِ مَ سْ األَ  عُ رَ سْ ما أَ 
 ........................................... ؟لُ مَ جَ الْ  أمْ  يلُ فِ الْ  رُ ب َ كْ ا أَ مَ هُ ي ُّ أَ 

 ........................................... ؟انَ سَ اإلنْ  هُ بِ شْ الذي يُ  انُ وَ ي َ حَ ما الْ 
 ........................................... ؟دُ سَ األَ  يشُ عِ يَ  أينَ 

 ........................................... ؟وتُ حُ الْ  يشُ عِ أين يَ 
 ........................................... حالل أم حرام؟ يرِ زِ نْ خِ الْ  مُ حْ لَ 

 ........................................... وس حالل أم حرام؟امُ جَ لحم الْ 
 ........................................... ل حالل أم حرام؟مَ جَ لحم الْ 
 ........................................... حالل أم حرام؟ ي ِ شِ حْ وَ الْ  ارِ مَ حِ لحم الْ 

 ........................................... حالل أم حرام؟ ي ِ لِ هْ لحم الحمار األَ 
 ........................................... ؟وسِ امُ جَ الْ  مَ حْ لَ  أمْ  رِ قَ ب َ الْ  مَ حْ لَ  بُّ حِ تُ أَ 
 ........................................... ؟الِ زَ غَ الْ  مَ حْ لَ  تَ لْ كَ أَ  لْ هَ 
 ........................................... ؟كَ مَ السَّ  بُّ حِ تُ أَ 
 ........................................... ي؟رِ بَ مْ جَ الْ  أمْ  اجَ جَ الدَّ  رَ ث َ كْ أَ  بُّ حِ ا تُ مَ هُ ي ُّ أَ 

 ........................................... أَيُوَجُد في بَ ْيِتَك ِقَطٌط؟
 ........................................... أَيُوَجُد في بَ ْيِتَك ِفئ ْرَاُن؟

 ........................................... َكْيَف تَ ْقُتُل الث ُّْعَباَن؟
 ........................................... َكْيَف تَ ْقُتُل أُمَّ أَْربَ َعِة وأَْربَِعين؟
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 : دَّْرسِ ق اُموُس ال

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ................... ُشَجاعٌ   ................ َأَسٌد       
 ................... َشِرسٌ   ................ َنِمٌر       

 ................... نَاِدر  ................ َنِمٌر َأْسَود  

 ................... َسامُّ   ................  َباٌن]أَف َْعى[ثُ عْ 
ُر َسام ٍ   ................  ثُ ْعَباٌن َعاِصر  ................... َغي ْ

ا  ................ َضْبٌع        ................... َقِويٌّ ِجدًّ

 ................... َجِميلٌ   ................ باندا      
 ................... َقِويٌّ   ................ ُدبٌّ      

 ................... الث َّْلجِ   ................ ُدبٌّ أَبْ َيُض 
 ................... َخِطيرٌ   ................ ِتْمَساٌح    
 ./................. َسرِيٌع / َأْسرَعُ   ................ فَ ْهٌد       
 ................... َمكَّار  ................ ثَ ْعَلٌب     
 ........./......... َأْكَبركبير /   ................ ِذْئٌب      
 ................... أَِمينٌ   ................ َكْلٌب     
 ................... َضْخمٌ   ................ ِفيٌل       

 ................... قَ ْرنٌ   ................  َوِحيُد اْلَقْرن

 ................... اأَلْرضِ   ................ فَ َرُس الن َّْهرِ 

 ........./......... َطوِيٌل / َأْطَولُ   ................ َزرَاَفٌة     
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 ........./......... ذَْكىذَِكيٌّ / أَ   ................ ِقْرٌد       
 ................... ُتْشِبُه اإلْنَسان  ................ ُغورِيال   

 ........./......... َحرَاٌم / حالل  ................ ِخْنزِيٌر    

ُغر      ................... َجْيُب اْلَكن ُْغر  ................ َكن ْ

 ................... َسِفيَنُة الصََّحرَاءِ   ................ َجَمٌل     

 ................... َفْأٌر        ................ ِقطٌّ       

 ........./......... َشوَْكٌة / َشْوكٌ   ................ قُ ن ُْفذ    

 ............/...... َجِميٌل / قبيح  ................ َغزَاٌل    

 ................... َلِذيذٌ   ................ َجاُموٌس 

 ................... لََبنٌ   ................ بَ َقَرٌة    

 ................... ثَ ْوٌر      ................ ثَ ْوٌر    

 ................... ِحَماٌر أَْهِليٌّ   ................ ِحَماٌر َوْحِشي

 ................... َشاٌة    ................ َخُروٌف 

َزٌة   ................ َجْديٌّ    ................... َعن ْ

 ................... ِسيِسي   ................ ِحَصاٌن/فَ َرسٌ 

 ................... أُمُّ َأْرَبع وأربعين  ................ َعْقَرٌب 

 ................... ِقْرٌش    ................ ُحوٌت   

 ................... الُدْلِفين   ................ ُأْخطُُبوٌط 

 ................... َكابُورِيا   ................ َجْمَبرِي  
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    الدرس الثَّاِلَث َعَشَر:

 1ُأْسر ِتي

 الجملة الصورة األسرة
 َأبٌ 
 أُمٌّ 

 

 هذا أبي
 وهذه أُمِ ي

 
 أنا ُأِحبُّ أَبي وأُمِ ي

 َأخٌّ 
 ُأْختٌ 

   

 هذا َأِخي
 هذه ُأْخِتي

 أنا ُأِحبُّ َأِخي 
 أنا ُأِحبُّ ُأْخِتي

 أنا ُأِحبُّ َأِخي وُأْخِتي

 َجدٌّ 
 َجدَّةٌ 

 

 هذا َجدِ ي
 هذه َجدَّتي

 
 أنا ُأِحبُّ َجدِ ي وَجدَّتي
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 2يتِ ر  سْ أُ 

 
 : يا َأْحَمُد تَ َعاَل ُهَنا.األُب 

 أحمد : َحاِضٌر يا أَِبي.

 األب: أَْيَن أُمَُّك؟

 أحمد : أُمِ ي في اْلَمْطَبِخ.

 األب: أَْيَن ُأْخُتَك َعاِئَشُة؟

 أحمد : ِهَي أََماَم اْلبَ ْيِت في اْلَحِديَقِة.

 األب: َهْل َرَجَع َأُخوَك ُعْثَماُن ِمَن اْلَمْدَرَسِة؟

 أحمد : َلمَّا.

 األب: َهْل َذَهَبْت ُأْخُتَك َخِديَجُة إلى اْلَجاِمَعِة اْليَ ْوَم؟

 أحمد: نَ َعْم َذَهَبْت.
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 األب: وأنَت َمَتى َتْذَهُب إلى َمْعَهِد التَّْحِفيِظ؟

 أحمد : َسَأْذَهُب بَ ْعَد َصالِة اْلَعْصِر إْن َشاَء الله.

 األب : َكْم ُجْزًءا َتْحَفُظ اآلَن؟

 ْجَزاٍء.أحمد: َخْمَسَة أَ 

 األب : َما َشاَء الله ال قُ وََّة إال بِالله ، ُمْمَتاٌز يا َأْحَمُد ، بَاَرَك اللُه ِفيَك.

 أحمد : اْلَحْمُد لله ، ُشْكًرا يا أَِبي.

 األب: أَْيَن َجدَُّك َوَجدَُّتَك؟

 أحمد : َجدِ ي في اْلَمْسِجِد ، وَجدَِّتي َمَع أُمِ ي في اْلَمْطَبِخ.

 رِيُد قَ ْهَوًة، ُقْل ألُمِ َك.األب: أنا أُ 

 أحمد: َحاِضر.
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  :1ق اُموُس الدَّْرسِ 

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ................... تَ َعاَل   ................ ُصورَةٌ 
 ................... ُهَنا  ................ ُأْسَرةٌ 

 ................... ُهَناكَ   /................ َأٌب / أَِبي
 ................... َحاِضر  ......../........ أُمٌّ / أٌمِ ي

 ................... َمْطَبخٌ   ......../........ َأٌخ / َأِخي
 ................... أََمامَ   ......../........ ُأْخٌت / ُأْخِتي
 ................... َخَلفَ   ............./... َجدٌّ / َجدَّي

 ................... َحِديَقة  ......../........ َجدٌَّة / َجدَِّتي
 ................... َلمَّا  ................ َرَجعَ 

 ................... اْليَ ْومَ   ................ اْلَجاِمَعة
 ................... بَ ْعدَ   ................ َمْعَهد التَّْحِفيظِ 

 ................... اآلنَ   ................ َكْم ُجْزًءا َتْحَفُظ؟
 ................... قَ ْهَوة  ................ ُمْمَتاز
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 مِ ي ت ْذه ُب إلى السُّوقأُ 

 
 األم : يا َخِديَجُة َهيَّا َمِعي إلى السُّوق.

 خديجة: َهيَّا بَِنا.

 ان: إلى أَْيَن؟عثم

ًئا؟  األم : إلى السُّوِق، َهْل تُرِيُد َشي ْ

 عثمان: نَ َعْم ، أُرِيُد ِحَذاًء َجِديًدا.

 األم : وأنِت يا َعاِئَشُة  َماذا تُرِيِديَن؟

 عائشة: أُرِيُد َحْلَوى وفَاِكَهًة.

 األم : وأنَت يا َأْحَمُد ماذا تُرِيُد؟
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 أحمد : أُرِيُد الرُّزَّ بالدََّجاِج.

 األم : وأنَت يا َزْوِجي اْلَحِبيب ، ماذا تُرِيُد ِمَن السُّوِق؟

ًئا.  األب: ُشْكًرا َجزِيال يا َزْوَجِتي اْلَحِبيَبة ، ال أُرِيُد َشي ْ

 األم : إلى اللِ َقاِء، السَّالُم عليكم.

 األسرة: َمَع السَّالَمة ، وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته.

 

  :2ق اُموُس الدَّْرسِ 

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ................... َحْلَوى  ............... َهيَّا

 ................... فَاِكَهةٌ   ............... َهيَّا َمِعي
 ................... ُرزٌّ   ............... السُّوق

 ................... جٌ َدَجا   ............... شيء / شيئا
 ................... الرُّزُّ بالدََّجاجِ   ............... أُرِيُد 

 ................... َزْوِجي  ............... ال أُرِيدُ 
 ........./.......... َحِبيب / حبيبي  ............... ِحَذاءٌ 

 ................... ِجي اْلَحِبيبَزوْ   ............... أُرِيُد ِحَذاًء َجِديًدا
 ................... َزْوَجِتي اْلَحِبيَبة  ............... ُشْكًرا َجزِيال

 ................... َجْوَعانُ   ............... الطََّعام
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 تدريبات حوارية:

 أ ْكِمْل اْلِحو ار اآلتي: -1

 ........؟محمد : يا ُأْخِتي ........................

 عائشة: أُمِ ي في السُّوِق.

 محمد : وأْيَن ..................................؟

 عائشة: أبي يَ ْغِسُل السَّيارة، ..................؟

 محمد : أُرِيُد الطََّعاَم، أنا َجْوَعان.

 عائشة: تَ َعاَل َمِعي إلى اْلَمْطَبِخ.

 ْلَحِبيَبة.محمد: .................... يا ُأْخِتي ا

 عائشة : َعْفًوا يا َأِخي اْلَحِبيب.
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 ِصْل السُّؤ ال  بِاْلج و اِب الصَِّحيِح في اْلج ْدو ِل: -2

 الجواب  السؤال
 نَ َعْم ُأِحبُّ ُأْسَرِتي. أَْيَن أَبُوَك؟

 في َمِديَنِة ِتُمْرُلوه. هل ُتِحُب ُأْسَرَتَك؟
 ُة ُأْخَوةٍ لي أَْربَ عَ  أَْيَن َتْسُكُن ُأْسَرَتَك؟

 لي ُأْخَتاِن. َكْم َأًخا َلَك؟
 أبي في اْلبَ ْيتِ  َكْم ُأْخًتا َلَك؟

 

 ُجم ال ُمِفيد ة: ُمك و ِن ار تِ ْب اْلك ِلم اِت  -3
. –أَبي  –أنا  –وأُمِ ي  -أ  ُأِحبُّ

 َذَهَبْت. –إلى  –أُمِ ي  –السُّوق  -ب
 في. –َأِخي  –اْلَحِديَقِة  –يَ ْلَعُب  –الصَِّغيُر  -ت
 َتْسُكُن. –ُكَواالُلْمُبور   –ُأْسَرِتي  –في  -ث
 وهذه. –هذا  –ُأْخِتي  –َأِخي  -ج
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 [122إلى  21 العدد ]   الدرس الراِبَع َعَشَر:

 اآلتية: اد  د  عْ األ   بْ تُ واكْ  أْ ر  اق ْ 

 اْلَعَدد بِاْلُحُروف اَلْعَدد اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  اَلْعَدد
 ونَ َواِحٌد وَثالثُ  31 َواِحٌد وِعْشُرونَ  21
 اثْ َناِن وَثالثُونَ  32 اثْ َناِن وِعْشِرونَ  22
 َثالثٌَة وَثالثُونَ  33 َثالثٌَة وِعْشِرونَ  23
 أَْربَ َعٌة وَثالثُونَ  34 أَْربَ َعٌة وِعْشِرونَ  24
 َخْمَسٌة وَثالثُونَ  35 َخْمَسٌة وِعْشُرونَ  25
 ِستٌَّة وَثالثُونَ  36 ِستٌَّة وِعْشُرونَ  26
َعٌة و  27 َعٌة وَثالثُونَ  37 ِعْشُرونَ َسب ْ  َسب ْ
 َثَمانَِيٌة وَثالثُونَ  32 َثَمانَِيٌة وِعْشُرونَ  22
 ِتْسَعٌة وَثالثُونَ  39 ِتْسَعٌة وِعْشُرونَ  29
 أَْربَ ُعونَ  41 َثالثُونَ  31
 ل:و  دْ ج  في الْ  ة  ص  اقِ النَّ  اد  د  عْ األ   بْ اكتُ  -

 ْلُحُروفِ اْلَعَدُد با العدد اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد
41 ........................... 46 ........................... 
َعٌة وأَْربَ ُعونَ  47 اثْ َناِن وأَْربَ ُعونَ  42  َسب ْ
43 ........................... 42 ........................... 
 ........................... 49 أَْربَ َعٌة وأَْربَ ُعونَ  44
 َخْمُسونَ  51 ........................... 45
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اد  النَّاِقص ة  في اْلج ْدو ِل: -  اْكُتْب األ ْعد 

 اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد
 ........................... 56 َواِحٌد وَخْمُسونَ  51
52 ........................... 57 ........................... 
 َثَمانَِيٌة وَخْمُسونَ  52 َثالثٌَة وَخْمُسونَ  53
54 ........................... 59 ........................... 
 ........................... 61 َخْمَسٌة وَخْمُسونَ  55

 

 اْلَعَدُد باْلُحُروف العدد اْلَعَدُد باْلُحُروف العدد
61 ........................... 66 ........................... 
َعٌة وِستُّونَ  67 ........................... 62  َسب ْ
63 ........................... 62 ........................... 
 ........................... 69 أَْربَ َعٌة وِستُّونَ  64
 َسب ُْعونَ  71 ........................... 65

 

 اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  عددال
 ِستٌَّة وَسب ُْعونَ  76 ........................... 71
 ........................... 77 اثْ َناِن وَسب ُْعونَ  72
 ........................... 72 َثالثٌَة وَسب ُْعونَ  73
74 ........................... 79 ........................... 
75 ........................... 21 ........................... 
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 اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد
 ........................... 26 َواِحٌد وثََمانُونَ  21
22 ........................... 27 ........................... 
23 ........................... 22 ........................... 
24 ........................... 29 ........................... 
 ِتْسُعونَ  91 َخْمَسٌة وَثَمانُونَ  25

 

 اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد
91 ........................... 96 ........................... 
 ........................... 97 اثْ َناِن وِتْسُعونَ  92
93 ........................... 92 ........................... 
94 ........................... 99 ........................... 
 ائٌَة / ِمَئةٌ مِ  111 ........................... 95

 

 

 :يُّ لِ زِ نْ م  الْ  بُ اجِ و  الْ 

 أَْرقَاًما وُحُروفًا. 111إلى  1اْكُتْب اأَلْعَداَد ِمْن 
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 الدرس اْلَخاِمَس َعَشرَ 

 أ د و اُت االْسِتْفه ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 امه  فْ تِ االسْ  اتُ و  د  أ  

 َكم  

 َكْم ِرْنِجت َمعََك؟

 َكي فَ 

 َكْيَف تَْذَهُب إلى اْلَمْدَرَسة؟

 َهل  ، أَ 

 َهْل أنَت َطِبيٌب؟

 أَ تُِحبُّ َماِليِزيا؟

 



94 
 

 اقرأ الحوار وافهم المعنى:

 امه  فْ تِ االسْ  اتِ و  د  أ   ارُ و  حِ 

 ة الله وبركاته األستاذ : السالم عليكم ورحم

 و   : وعليكم السالم ورحمة الله وبركاتهرُ مْ عَ 

ُتْم اْلَواِجَب اْلَمْدَرِسيَّ؟  ه لْ األستاذ :   َكتَ ب ْ

 الطالب : نَ َعْم يا ُأْسَتاذ.

 اْلَكِلَماِت اْلَجِديَدة؟ َحَفْظُتمْ أ   األستاذ :

 الطالب : نَ َعْم يا ُأْسَتاذ.

 َعْبَد الله؟ نَِبيُّ اإلْسالِم يا م نْ األستاذ : 

 هو محمد صلى الله عليه وسلمعبد الله : 

 أَرَْكاُن اإلْسالِم يا ُصَهْيُب؟ مااألستاذ : 

 أَرَْكاُن اإلْسالِم َخْمَسٌة هي: َشَهاَدُة أال إَلَه إال الله وأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل ب : يْ هَ صُ 

 اَن، واْلَحجُّ.الله، وِإقَاُم الصَّالِة، وِإيَتاُء الزَكاِة، وَصْوُم َرَمضَ 

 َصالًة في اْليَ ْوِم يا ُأَساَمُة؟ ك مْ األستاذ : 

 َخْمُس َصَلَواٍت.ة   : امَ سَ أُ 
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 تَ ْرِجُع إلى اْلَقْريَِة يا زَْيُد؟ م ت ىاألستاذ : 

 أَْرِجُع إلى اْلَقْريَِة يَ ْوَم اْلُجْمَعة.د     : يْ زَ 

 ؟تَ ْلَعُب ُكرََة اْلَقَدِم يا َبِشيرُ  أ ْين  األستاذ : 

 .أَْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدِم في اْلَمْلَعبِ :  َبِشير   

 تَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن يا ُحَذيْ َفُة؟ ك ْيف  األستاذ : 

 أَقْ َرأُ اْلُقْرآَن بِتَ ْرتِيٍل وُخُشوٍع.ة  : فَ ي ْ ذَ حُ 

أ د اُة  اْلِمث الُ 
 االْسِتْفه امِ 

تُ ه ا  ف اِئد 

 .َمْجُهولٍ َعْن  ِلالْسِتْفَسارِ  ه لْ  ؟َهْل َحَفْظَت السُّورَة
 .َمْجُهولٍ ْسِتْفَساِر َعْن ِلال أ   ؟َأَصلَّْيَت اْلَعْصرَ 

 .لِلسَُّؤاِل َعْن َعاِقلٍ  م نْ  ؟َمْن ُمِديُر اْلَمْدَرَسةِ 
  ؟َما َعَمُل أَبِيكَ 

 ماذا تَ ْفَعُل؟
 ُكَواالَلْمُبور؟ِلَماذا َتْذَهُب إلى  

 م ا
 ماذا

 لماذا

 .للسَُّؤاِل َعْن َغْيِر َعاِقلٍ 
 .للسَُّؤاِل َعْن َغْيِر َعاِقلٍ 
 للسؤال عن السبب.

 .للسَُّؤاِل َعِن الزََّمانِ  م ت ى ؟َتى َتْذَهُب ِإَلى ُكَوانْ َتنَ مَ 
 .لِلسَُّؤاِل َعِن اْلَمَكانِ  أ ْين   ؟أَْيَن َأْحَمدُ 

 .للسَُّؤاِل َعِن اْلَحالِ  ك ْيف   ؟َكْيَف َحاُل ُأْسَرِتكَ 
 .للسَُّؤاِل َعِن اْلَعَددِ  ك مْ  ؟َفْصلِ َكْم طَالًِبا ِفي الْ 
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 تدريبات:

 :مما يلي ة  ب  اسِ ن  مُ  ام  هِ فْ تِ اسْ  اةِ د  أ  بِ  ارِ و  حِ في الْ  اغ  ر  ف  الْ  ألْ امْ  -1
 [كم  –كيف   –أين  –متى  –ما  –م ْن  -أ  –هل ]  

 األستاذ: ............ أنَت طَاِلٌب؟

 سعيد: نعم أنا طالب؟

 ُس ُهَنا؟األستاذ: ........... َتْجلِ 

 سعيد: نعم أنا َأْجِلُس ُهَنا.

 األستاذ: ........... ُمَعلِ ُم اْلَفْصِل؟

 سعيد : هو األستاذ ُمَعاُذ بن َعْبِد اْلَوهَّاب.

 األستاذ: ........... َعَمُل أَبِيَك؟

 سعيد : أبي تَاِجٌر.

 األستاذ: ........... تَ ْفَعُل في اْلُفْسَحِة ]َوْقِت الرَّاَحة[؟

 د: أَْلَعُب َمَع زَُمالِئي.سعي

 األستاذ: ........... َتْذَهُب إلى اْلُمْسَتْشَفى؟

 سعيد: لِزِيَارَِة َأِخي اْلَمرِيض.

 األستاذ: ........... َتْذَهُب إلى اْلَمْدَرَسة؟

 سعيد : السَّاَعَة السَّابَِعَة َصَباًحا.
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 األستاذ: ........... َتْسُكُن؟

 َنِة ِتُمْرُلوه.سعيد: َأْسُكُن في َمِدي

 األستاذ: ........... طَالًِبا في اْلَفْصِل؟

 سعيد : في اْلَفْصِل ِعْشُروَن طَالًِبا.

 األستاذ: ........... رِْنِجَت َهذا اْلَقَلُم؟

 سعيد: ِبرِْنِجَت َواِحٍد.

 األستاذ: ........... َحاُل ُأْسَرِتَك؟

 سعيد: الحمد لله ُأْسَرِتي ِبَخْيٍر.

 واْلج و اب  النَّاِقص  في اْلج ْدو ِل: السُّؤ ال  النَّاِقص  اْكُتْب  -2

 اْلَجَواب السَُّؤال 
 ............................. متى تَ َناُم؟ 1
 أُرِيُد ِكَتاَب اللَُّغِة العربية. .............................؟ 2
 ............................. أين َتْجِلُس؟ 3
 هو َحاِرُس اْلَمْدَرَسِة. ....................؟......... 4
 ............................. َكْيَف تَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن؟ 5
 نَ َعْم ، هو أَِبي؟ .............................؟ 6
 ............................. أَ هذا قَ َلُمَك؟ 7
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 ع لُِّم والت َّو اُصلِ للت َّ  أ فْ ع الٌ    رَ شَ عَ  سَ الدرس السَّادِ 

 المؤنث المذكر الفعل
 الطَّالَِبُة إلى اْلَمْدرَسة تْ ب  ه  ذ   الطَّاِلُب إلى اْلَمْدَرَسة ب  ه  ذ   َماضٍ 
 الطَّالَِبُة إلى اْلَمْدَرَسة بُ ه  ذْ ت   الطَّاِلُب إلى اْلَمْدَرَسة بُ ه  ذْ ي   ُمَضارِع

 إلى اْلَمْدَرَسِة يا طَالِبُة. يبِ ه  اذْ  إلى اْلَمْدَرَسِة يا طَاِلُب. بْ ه  اذْ  أَْمر
   
 فَاِطَمُة الدَّْرسَ  تْ أ  ر  ق    ُعَمُر الدَّْرسَ  أ  ر  ق    ماض
 الدَّْرسَ  أُ ر  قْ ت   فَاِطَمُة  الدَّْرسَ  أُ ر  قْ ي   ُعَمُر  مضارع

 اقْ َرِئي الدَّْرسَ  ةُ م  اطِ ف  يا  الدَّْرَس يا ُعَمر أْ ر  اق ْ  أمر
   
 زَيْ َنُب اْلَواِجَب اْلَمْدَرِسي تْ ب  ت   ك   اِجَب اْلَمْدَرِسيُعْثَماُن اْلوَ  ب  ت  ك   ماض
 زَيْ َنُب اْلَواِجَب اْلَمْدَرِسي بُ تُ كْ ت   اْلَواِجَب اْلَمْدَرِسي بُ تُ كْ ي  ُعْثَماُن  مضارع

 اْلَواِجَب المدرسي يبِ تُ اكْ يازَيْ َنُب  اْلَواِجَب اْلَمْدَرِسي بْ تُ اكْ ياُعْثَماُن  أمر
   
 َخِديَجُة اْلَمْكتَ َبة تْ ل  خ  د   َعِليٌّ اْلَمْكتَ َبة ل  خ  د   ماض
 َخِديَجُة اْلَمْكتَ َبة لُ خُ دْ ت   َعِليٌّ اْلَمْكتَ َبة لُ خُ دْ ي   مضارع

 يا َخِديَجُة اْلَمْكتَ َبة يلِ خُ ادْ  يا َعِليُّ اْلَمْكتَ َبة لْ خُ ادْ  أمر
   
 َتاَذُة اْحَفظُوا السُّورَةاأُلسْ  تْ ال  ق   األْسَتاُذ اْحَفظُوا السُّورَةَ  ال  ق   ماض
 اْحَفظُوا السُّورَة ولُ قُ ت   األْسَتاَذُة  اْحَفظُوا السُّورَة ولُ قُ ي   األْسَتاُذ  مضارع

 اْلَحقَّ وال َتْكِذبي يولِ قُ  اْلَحقَّ وال َتْكِذبْ  لْ قُ  أمر
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 اْلِفْعُل في ُجْمَلة اْلِفْعل
 أَْمر ُمَضارِع َماضٍ 
أنا أَْدُرُس اللَُّغَة اْلَعَربِيَّة / ُهَو َيْدُرُس في  اُْدُرسْ  َيُدُرسُ  َدَرسَ 

يِنيَّة ِشُنور  اَلَمْدَرَسِة الدِ 
 َخرََج ُعَمُر ِمَن اْلَفْصِل / اُْخرُْج ِبُسْرَعة. اْخرُجْ  َيْخرُجُ  َخرَجَ 

 اْجِلْس ُهَنا  / أنا َأْجِلُس ُهَناكَ  اْجِلسْ  َيْجِلسُ  َجَلَس 
 الطَّاِلُب  / قُْم يا َأْحَمد، ِقَياًما. قَامَ  ُقمْ  يَ ُقومُ  قَامَ 

 أنا َأْسَمُع اأَلَذان.  / ِاْسَمْع َكالَم اأُلْسَتاذ  اْسَمعْ  َيْسَمعُ  َسَمع
َأْحَمُد يَ ْنظُُر إلى السَُّبورُة  / ال تَ ْنظُْر إلى  اُْنظُرْ  يَ ْنظُرُ  َنَظرَ 

 اْلَحَرام
 َب / أنا ال َأْعِرفأنا َأْعِرُف اْلَجَوا اْعَرفْ  يَ ْعِرفُ  َعِرفَ 
 هل تَ ْفَهُم اْلَمْسأََلة؟ / أنا ال أَفْ َهم افْ َهمْ  يَ ْفَهمُ  َفِهمَ 
 أنا فَ َتْحُت النَّاِفَذة / افْ َتْح اْلَباب اِفْ َتحْ  يَ ْفَتحُ  فَ َتحَ 
 َغَلْقُت اْلَباب / اْغِلْق النَّاِفَذة اْغِلقْ  يَ ْغِلقُ  َغَلقَ 

 َأَحًدا / اْضِرْب الث ُّْعَباَن َعَلى رَْأِسه  ال َتْضِربْ  اْضِربْ  َيْضِربُ  َضَربَ 
 َغَسَل َأْحَمُد ثَ ْوبَه / اْغِسْل َيَدْيَك قَبَل اأَلْكل اْغِسلْ  يَ ْغِسلُ  َغَسلَ 
 أنا أَُنظِ ُف اْلَفْصَل/ وهو يُ َنظِ ُف أَماَم اْلَفْصل َنظَّفَ  يُ َنظِ فُ  َنظَّفَ 
 ِم / ُكْل بَِيِميِنكَ أنا آُكُل في اْلَمْطعَ  ُكلْ  يَْأُكلُ  َأَكلَ 

 َشرِْبُت اْلَماء / هو َيْشَرُب اْلَعِصير اْشَربْ  َيْشَربُ  َشِربَ 
 أنا أَْلَعُب ُكَرَة الر ِيَشة / أَْيَن تَ ْلَعُب؟ اْلَعبْ  يَ ْلَعبُ  َلِعبَ 
 َرَجَع الطَّاِلُب إلى اْلَقْريَة / اْرِجْع إلى بَ ْيِتك اْرِجعْ  يَ ْرِجعُ  َرَجعَ 

 أنا َحَفْظُت اْلُقْرآَن / ُهو َيْحَفُظ السُّورَة اْحَفظْ  ظُ َيْحفَ  َحَفظَ 
 اُْسُكْت إذا َتَكلَّم اأُلْسَتاذ  اْسُكتْ  َيْسُكتُ  َسَكتَ 
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 َتَكلََّم أحمد في الفصل / أنَت تَ َتَكلَُّم َكِثيرًا  َتَكلَّمْ  يَ َتَكلَّمُ  َتَكلَّمَ 
 اللهأنا أَذُْكُر الله / اذُكْر  اذُكرْ  َيْذُكرُ  ذََكرَ 
 َرَسَم ُمَحمٌَّد ُصورًَة َجِميَلة / هو يَ ْرِسُم َشَجرَة اْرِسمْ  يَ ْرِسمُ  َرَسمَ 
فْ َتر اْنسَ  يَ ْنَسى َنِسيَ   َنِسيُت اْلِكَتاَب / ال تَ ْنَس الدَّ
 لَِبَس َأْشَرُف اْلَقِميَص / اْلَبْس اْلِحَذاَء اْلَجِديد اْلَبسْ  يَ ْلَبسُ  لَِبسَ 
 رَِكْبُت الطَّالَِبُة السَّيَّارَة / اِرَْكْب اْلَحاِفَلة بْ ِارْكَ  يَ رَْكبُ  رَِكبَ 

 َوَضْعُت اْلَقَلْم في اْلَمْقَلَمة/ َضْع اْلِكَتاَب  َضعْ  َيَضعُ  َوَضَع 
 َحَمْلُت اْلَحِقيَبة / اْحَمْل اْلَمْكَتَب َمِعي اْحَملْ  َيْحِملُ  َحَملَ 

 ُدْريَان / اْزرَْع َشَجَر فَاِكَهةَزرََع أَِبي َشَجَرَة  اْزرَعْ  يَ ْزرَعُ  َزرَعَ 
 َقَطَع اْلَعاِمُل اْلُعْشب / ال تَ ْقَطْع الشََّجرَة اْقَطعْ  يَ ْقَطعُ  َقَطعَ 

ًئا اِْكِسرْ  َيْكِسرُ  َكَسرَ   َكَسَر اْلَوَلُد ُزَجاَج النَّاِفَذة / ال َتْكِسْر َشي ْ
ْشتَ َرى َسيَّارًَة بَاَع أَبي السَّيَّارََة اْلَقِديمَة وا ِبعْ  يَِبيعُ  بَاعَ 

 اْشَترِ  َيْشَترِي اْشتَ َرى َجِديَدة / التَّاِجُر يَِبيُع في السُّوق
 َدَعا اإلَماُم بَ ْعَد الصَّالة / أنا أَْدُعو الله اُدْعُ  َيْدُعو َدَعا

َصَلْيُت الصُّْبَح َجَماَعًة / أنا ُأَصلِ ي في  َصل ِ  ُيَصلِ ي َصلَّى
 اْلَمْسِجد

 َسَجَد اإلَماُم ثُمَّ َسَجَد اْلَمْأُموُم بَ ْعَده اْسُجدْ  دُ َيْسجِ  َسَجدَ 
 ِارَْكْع قَ ْبَل َأْن َتْسُجَد / ال تَ رُْكْع قَ ْبَل اإلَمامِ  ِارَْكعْ  يَ رَْكعُ  رََكعَ 

 أَْمَطَرْت السََّماء / السََّماُء ُتْمِطرُ  أَْمِطرِي ُتْمِطرُ  أَْمَطَرتْ 
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 الدرس الساِبَع َعَشرَ 

 الظُُّروف

 أْيَن اْلَكْلُب؟

 
 اْلُكْرِسي ِ  ت ْحت  اْلُكْرِسيِ  /  ف  ْوق  اْلَكْلُب: 

 أين الطِ ْفُل؟

 
 أُمِ ِه. ِبج اِنبِ الطِ ُفُل 

 أين السَّبُّورَُة؟

 
 الطُّالب؟ أ م ام  السَّبُّورَُة 

 أين اإلِماُم؟ وأيَن اْلَمْأُموُم؟

 
 اإلَماِم. ْلف  خ  اْلَمْأُموِم، واْلَمْأُموُم  أ م ام  اإلَماُم 

 أين األستاذ؟

 
 الطُّالب. ب  ْين  األستاُذ 

 أين َخاِلٌد؟ وأين ِهَبُة؟

 
. ِشم ال  َعِليٍ  ، وِهَبُة  ي ِمين  َخاِلٌد   َعِليٍ 

 أين السُّوُر؟

 
 اْلَمْدَرَسة. ح ْول  السُّور 

 أين اْلُعْصُفور؟

 
 الشََّجرَة. ع ل ىاْلُعْصُفوُر 
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 :اْلم ْعن ى لْ مَّ أ  وت   أْ ر  اق ْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الةالصَّ  د  عْ ب    ذَْكارَ األَ  أْ رَ اق ْ  د  عْ ب    ل  بْ ق    ةامَ اإلقَ  ل  بْ ق    ذانُ اأَل 

 اء  س  م  تَ ْغُرُب الشَّْمُس  م س اء   ص ب اح ا ااح  ب  ص  ُق الشَّْمُس ُتْشرِ 

 ل ْيال  الن َّْوُم  ل ْيال   ن  ه ار ا ن  ه ار ااْلَعَمُل 

 إلى َمكَّة اْلي  ْوم  َسافَ َر أبي  اْلي  ْوم   اآلن   أنَا أَْدُرُس لَُغَة اْلُقْرآن اآلن  

إْن َشاَء  اغ د  االْمِتَحاُن 
 الله

ا  َذَهْبُت إلى اْلَقْريَة  أ ْمسِ  أ ْمسِ  غ د 

 يَ ْوَمْينِ  ُمْنذُ َماَت َجدِ ي  ُمْنذُ  ُمْنذُ  َساَعة ُمْنذُ َبَدأَ اْلَمْجِلُس 

 ُهن اك  ال َتْجِلْس  ُهن اك   ُهن ا ُهن ااْجِلْس 
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 تدريبات:

 اْنظُْر إلى الصُّوَرِة وَأْكِمْل عَلى َنَمِط اْلِمثَاِل: -1

 

َثم. وأ م ام  نُور ،  ِبج اِنبِ أيَن ُمَحمٌَّد؟                    ُمَحمٌَّد  -  َهي ْ
 ...... و ...............َسْوَسن........ ِبج اِنبِ أين نُور؟                     نُور  -
َثُم  - َثم؟                    َهي ْ  ............. و .............. َسْوَسن. خ ْلف  أين َهي ْ
َثم. -  أين َسْوَسُن؟                 َسْوَسُن ............... نُور و ............. َهي ْ

 
 ي:أ ْين  ت ْجِلُس في اْلف ْصِل؟ أ ِجْب ك م ا ي لِ  -2
 ......... و..... وب  ْين  .......  وخ ْلف  .......  وأ م ام  .......  ِبج اِنبِ أنا َأْجِلُس  -
 أين َيْجِلُس عبُد الله؟ -3
 ............. و  وبين... ... وخلف......  وأمام......  ِبج اِنبِ هو َيْجِلُس  -
 أين َتْجِلُس ِسيتي َعاِئَشة؟ -4
 ...... .. وخلف.......  وأمام......  ِبج اِنبِ هي َتْجِلُس  -
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 :نِ يْ س  وْ ق  الْ  ن  يْ ا ب   مَّ مِ  يح  حِ الصَّ  اب  و  ج  الْ  رْ ت   اخْ  -5

 ِبَجاِنِب[ اْلَمْكَتِب. –بين  –عَلى  –في ]  أَْيَن اْلَمْقَلَمُة؟          -

. –َخْلَف  –أمام  –]َتْحَت   أين اْلَحِقيَبُة؟       -  فَ ْوَق[ اْلُكْرِسيِ 

 خلف[ الصَّالِة. –أمام  –قَ ْبَل  –ْمَعِة؟          ]بً ْعًد َمَتى ُخْطَبُة اْلجُ  -

 في[ اْلَمْقَلَمِة. –َحْوَل  -َتْحَت  –]فوق   أين اْلَقَلُم؟        -

 بجانب[ الطُّالِب. –أمام  –خلف  –]فوق   أين السَّبُّورَُة؟        -

 َمَساًء[. –ًرا ُظهْ  –َصَباًحا  –متى َتْذَهُب إلى اْلَمْدَرَسِة؟    ] لَْيالً  -

 بَ ْيَن[ الطُّالِب. –ِبَجاِنِب  –أََماَم  –أين َتْجِلُس الطَّالَِباُت؟       ]َخْلَف  -

 أمام[ الطَّالَِباِت. –خلف  –بين  –أين َيْجِلُس الطالُب؟        ]بجانب  -

 تحت[ اْلَعْين. –فوق  –خلف  –]أمام   أين اْلَحاِجُب؟        -

 تحت[ األْنِف. –فوق  –خلف  –]أمام    أين اْلَفُم؟          -

 أمام[ اْلَكِتَفْيِن. –بين  –تحت  –] بجانب    أين اْلُعُنُق؟         -
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  ق اُموُس الدَّْرِس:

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ................. اْليَ ْوَم   ................ فَ ْوقَ 

 ................. ُمْنذُ   ................ َتْحتَ 
 ................. اْلَكْلبُ   ................ ِبَجاِنبِ 

 ................. الطِ ْفلُ   ................ أََمامَ 
 ................. اإلَمامُ   ................ َخْلفَ 

 ................. اْلَمْأُموم  ................ بَ ْينَ 
 ................. السُّور  ................ َيِمين
 ................. الشََّجرَة  ................ َيَسار
 ................. اْجِلسْ   ................ َحْولَ 
 ................. ال َتْجِلسْ   ................ ُهَنا

 ................. ُتْشرِقُ   ................ ُهَناكَ 
 ................. تَ ْغُربُ   ................ لَ بْ ق َ 
 ................. الشَّْمسُ   ................ دَ عْ ب َ 

 ................. اْلَعَملُ   ................ َصَباًحا
 ................. الن َّْومُ   ................ َمَساءً 
 ................. أَْدُرسُ   ................ نَ َهارًا
 ................. َسافَ رَ   ................ لَْيالً 
 ................. االْمِتَحانُ   ................ اآلنَ 
 ................. اْلَقْريَة  ................ َغًدا

 ................. َبَدأَ   ................ أَْمسِ 
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 األْعم اُل واْلِحر ف   ِمَن َعَشَر:الدرس الثَّا

 ؟يكَ بِ أَ  لُ مَ ما عَ 

 
 س.ر ِ دَ ي مُ بِ أَ 

 ما َعَمُل أُمِ َك؟

 
 أُمِ ي َربَُّة بَ ْيتٍ 

 وَك طَِبيٌب؟آب

 
 نَ َعْم أَِبي طَِبيبٌ 

 مَُّك طَِبيَبٌة؟آ

 
 نَ َعْم أُمِ ي طَِبيَبةٌ 

 ما َعَمُل أَبِيَك؟

 
 أبي َعاِمٌل في اْلَمْصَنع

 وأنَت؟

 
 أبي َعاِمُل َنظَاَفةٍ 

 وأنَت ما َعَمُل أَبِيَك؟

 
 أَِبي َعاِمُل َمطَّاطٍ 

 وأنَت؟

 
 أبي َعاِمُل َزْيِت النَِّخيلِ 
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 آبُوَك تَاِجٌر؟

 
 نَ َعْم ، أبي تَاِجُر ُقَماشٍ 

 وما َعَمُل أُمِ َك؟

 
 أُمِ ي َخيَّاطَةٌ 

 أنا أَْعِرُف، أَبُوَك تَاِجُر فَاِكَهة ، َصِحيح؟

 
 ْم َصِحيح ، أَِبي فَاِكِهي  نَ عَ 

 وأنَت أَبُوَك تَاِجُر ُخَضاٍر، َصِحيح؟

 
 نَ َعْم َصِحيح ، أَِبي ُخَضرِي  

 وأنَت أَبُوَك تَاِجُر َحْلَوى ، َصِحيح؟

 
 نعم َصِحيح ، أَِبي َحَلَواِني

 وأنَت أَبُوَك تَاِجُر َلْحٍم ، َصِحيح؟

 
 نَ َعْم َصِحيح ، أَِبي َجزَّار.

 في اْلُمْستَ ْقَبِل يا ُعْثَمان؟ ما أََمُلكَ 

 
 أُرِيُد أْن َأُكوَن ُأْسَتاَذ َجاِمَعٍة.

 وأنَت ما أََمُلِك في اْلُمْستَ ْقَبِل يا َعاِئَشُة؟

 
 أُرِيُد أْن َأُكوَن ُمَمر َِضة
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 ما أََمُلَك في اْلُمْستَ ْقَبِل يا َحْمَزُة؟

 
 أُرِيُد أْن َأُكوَن طَيَّارًا إْن َشاَء الله.

 نِت يا َسْلَمى ما أََمُلِك؟وأ

 
 أُرِيُد أْن َأُكوَن ُمَدر َِسة

 وما أََمُلَك في اْلُمْستَ ْقَبل يا َعْبَد الله؟

 
 أُرِيُد أْن َأُكوَن ُمَحاِسًبا

 وأنَت يا َعْبَد الرَّْحَمِن ما أََمُلَك؟

 
 أُرِيُد َأْن َأُكوَن ُمَحاِمًيا

 ما َعَمُل أَبِيَك يا َمْحُموُد؟

 
 ي َصيَّادٌ أَبِ 

 وما َعَمُل أَبِيَك يا ُعَمر؟

 
 أَِبي َساِئقٌ 

 وأنَت يا طَْلَحُة ما َعَمُل أَبِيَك؟

 
 حٌ أَِبي َفالَّ 

 ما َعَمُل أَبِيِك يا َخِديجُة؟

 
 أَِبي ُشْرِطيٌّ 
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 ما َعَمُل أُمِ ِك يا َحْفَصُة؟

 
 أُمِ ي طَِبيَبُة َأْسَنانٍ 

 وما َعَمُل أَبِيِك؟

 
 نأَِبي قُ ْبطَا

 ما َعَمُل أَبِيَك يا ُحَذيْ َفُة؟

 
 أَِبي ُمَهْنِدسٌ 

 وما َعَمُل أُمِ َك؟

 
 أُمِ ي ُمِديَرُة َمْدَرَسة

؟  ماذا تَ ْعَمُل في اإلَجاَزِة يا َعِليُّ

 
 أَْعَمُل ِميَكانِيِكي

 وأنَت يا ُمْصطََفى ماذا تَ ْفَعُل في اإلَجاَزِة؟

 
 أَْعَمُل َسبَّاًكا

 اإلَجاَزِة يا َعْبَد اْلَحِليِم؟ماذا تَ ْعَمُل في 

 
 أَْعَمُل َنجَّارًا

 ماذا تَ ْعَمُل في اإلَجاَزِة يا طَارُِق؟

 
 أَْعَمُل طَبَّاًخا
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 ماذا تَ ْعَمُل في اإلَجاَزِة يا بَْدُر؟

 
 أنا أَْعَمُل نَ قَّاًشا

 ماذا تَ ْعَمُل في اإلَجاَزِة يا َشْهِمي؟

 
 أَْعَمُل َمَع أَِبي في اْلَحْقلِ 

 ما َعَمُل أَبِيَك يا َبِشير؟

 
 أَِبي ُمَوظٌَّف يا ٌأْسَتاذ

 وما َعَمُل أُمِ َك؟

 
 أُمِ ي ُمَربِيَّةٌ 

 ما َعَمُل أَبِيِك يا َزْهَرُة؟

 
 أَِبي َحاِرسٌ 

 
 :  وما َعَمُل أَبِيِك يا َسْلَمى؟ األستاذ
 :   أَِبي ُمتَ َوفَّى َرِحَمُه الله. سلمى

 ، وما َعَمُل أُمِ ِك؟ :  َرِحَمُه الله األستاذ
 :   أُمِ ي ُمتَ َوفَّاٌة َرِحَمَها الله. سلمى

 :   َرِحَمَها الله. األستاذ
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 ِحوار : األْعم اُل واْلِحر فُ 

 : السالم عليكم ورحمة الله وبركاته  اللبِ 

 .عليكم السالم ورحمة الله وبركاته: و  ةز  مْ ح  

 ؟ةِ عَ امِ جَ في الْ  بٌ الِ طَ  تَ نْ أَ : أَ  بالل

 ؟كَ لُ مَ اعَ مَ  تَ نْ ؟ وأَ ةِ ارَ دَ في اإلِ  فٌ ظَّ و  مُ : ال أنا  حمزة

 ؟ سٌ ر ِ د  مُ : أنا  بالل

 ؟كَ تِ جَ وْ زَ  لُ مَ : وما عَ  حمزة

 ؟ كَ تُ جَ وْ زَ  لُ مَ عْ . هل ت َ ةٌ ض  ر ِ م  مُ : هي  بالل

 ؟يكَ بِ أَ  لُ مَ . وما عَ ةٌ يبَ بِ : نعم هي طَ  حمزة

 ؟هُ لُ مَ ما عَ  وكَ بُ . وأَ رٌ اجِ ت  ي بِ : أَ  بالل

 ؟لُ مَ عْ هل ت َ  كَ مُّ . وأُ الحٌ ف  : أبي  حمزة

 ؟لُ مَ عْ ت َ أَ  كَ مُّ . وأُ ت  يْ ب    ةُ بَّ ر  ي م ِ : أُ  بالل

 .ةٌ اط  يَّ خ  ي م ِ : أُ  حمزة

 ؟كَ نِ بْ اِ  لُ مَ : وما عَ  بالل

 .ةٌ اذ  ت  سْ أُ ي تِ نَ ب ْ واِ  ،بٌ اسِ ح  مُ  ثُ الِ ، والثَّ سٌ دِ نْ ه  مُ ي انِ ، والثَّ ام  ح  مُ  لُ وَّ ي األَ نِ بْ : اِ  حمزة

 .ت  يْ ب    ةُ بَّ ر  ي تِ نَ ب ْ ، واِ قٌ ائِ س  ي انِ ، والثَّ اض  ق   لُ وَّ ي األَ نِ بْ اِ  : وأنا بالل
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 : ق اُموُس الدَّْرسِ 

 تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة  تَ ْرَجَمة لَُغة َعَربِيَّة
 ............... ُمَدر َِسة       ..............      سر ِ دَ مُ 

 ...............       طَِبيَبٌة    .............. طَِبيٌب     
 ............... َعاِملٌة       .............. َعاِمٌل      

 ............... َربَُّة بَ ْيٍت       .............. َعاِمٌل في اْلَمْصَنع 

 ............... َخيَّاطٌَة        .............. َعاِمُل َنظَاَفٍة  

 ............... ما أََمُلَك؟  ..............      َعاِمُل َمطَّاطٍ 

 ............... اْلُمْستَ ْقَبل  .............. َعاِمُل َزْيِت النَِّخيل

 ............... ُمَمرِ َضة      .............. تَاِجٌر 

 ُمَحاِسٌب     .............. تَاِجُر ُقَماٍش 
............... 

 فَاِكَهة تَاِجرُ  -

 فَاِكِهي    -

 ُمَحاِمي      ..............
............... 

 َصيَّاٌد       ..............
............... 

 تَاِجُر ُخَضارٍ  -

 ُخَضرِي    -

 ............... َساِئٌق       ..............

ٌح        ..............  ............... َفالَّ
 ُر َحْلَوىتَاجِ  -

 َحَلَواِني   -

 ............... ُشْرِطيٌّ       ..............

 ............... طَِبيُب َأْسَناٍن   ..............
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 تَاِجُر َلْحمٍ  -

 َجزَّار    -

 ............... قٌ ْيطَان       ..............

..............  
 ُمَهْنِدٌس  

............... 

 ............... ُمِديرة َمْدَرَسة   .............. ُأْسَتاَذ َجاِمَعٍة 

 ............... ِميَكانِيِكي     .............. طَيَّار        

 َنجَّاٌر       
..............  

 َسبَّاٌك     
............... 

 طَبَّاٌخ      
..............  

 نَ قَّاًشا     
............... 

 ............... ُمَوظٌَّف      .............. َمَع أَِبي في اْلَحْقلِ 

 ............... ُمَربِيٌَّة        .............. َحاِرٌس     

 ............... ُمتَ َوفَّاةٌ   .............. ُمتَ َوفَّى
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 الدرس التَّاِسَع َعَشر

 

 

 

 

 

 

 

  أ مَّْل اْلُحُروف  الَّتي ف  ْوق  اْلخ طِ  في اْلِحو اِر اآلتي:ت  

 حرف الجر أحمد عبد الله
 إلى اْلَمْطَعم ىل  إِ  أَْيَن َتْذَهُب يا َأْحَمد؟ ىل  إِ 
 نْ مِ  ُغْرَفِة اْلُمَعلِ ِميَن. نْ مِ ِجْئُت  أَْيَن ِجْئَت يا َأْحَمد؟ نْ مِ 

 في ِل.اْلَفصْ  يفِ أنا  أَْيَن أَْنَت اآلَن؟
 ع ل ى اْلُكْرِسي ِ  ىل  ع  اْلَحِقيَبُة  أَْيَن اْلَحِقيَبُة؟

 )اْلَباء(    بِ  رِْنِجَت َواِحدٍ بِ  َكْم رِْنِجَت هذا اْلَقَلُم؟بِ 
 ع نْ  قَ َلِمي. نْ ع  أَْبَحُث  مَّ تَ ْبَحُث يا َأَحَمُد؟عَ 
 )الالم(    لِ  مِ ي.أِلُ َهِذِه اْلَهِديَُّة  ِمْن َهِذِه اْلَهِديَُّة؟لِ 

 

 حروف الجر

 في
 عن

 على

  بِ  إلى

 من  لِ 
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 التَّْدرِيُب األ وَُّل: اْمأْل اْلف ر اغ  في اْلج ْدو ِل ِبح ْرِف ج ر   ُمن اِسب  ِمْن:

 ] ِإل ى ، في ، ِمْن ، ع ل ى ، بِ  ، لِ  ، ع ْن [

 اْلَجَواب السَُّؤال
 اْلَقَلُم .......... اْلَمْقَلَمِة. أَْيَن اْلَقَلُم؟

 َذَهَب .......... السُّوِق. ِبي ؟يا أُمِ ي ِإَلى أَْيَن َذَهَب أَ 
 اْلَمْجِلُس ......... اْلَقاَعِة. أين المجلس؟

 َأْشَترِي َمالِبِسي ....... اْلَمِديَنِة. ِمْن أَْيَن َتْشَترِي َمالِبَسَك؟
 أَْذَهُب ......... اْلَحاِفَلِة؟ َكْيَف َتْذَهُب ِإَلى اْلَمِديَنِة؟

 قَاَل ......... ه اُْسُكْت ال تَ َتَكلَّْم. ُمَحمَّد؟َماَذا قَاَل اأُلْسَتاُذ لِ 
. أَْيَن َتَضُع اْلُكُتَب في اْلَمْكتَ َبِة؟  َأَضُع اْلُكُتَب .......... الرَّفِ 

 أََتَكلَُّم .......... َصِديِقي َخاِلٍد. َعمَّْن تَ َتَكلَُّم؟
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 ح ْول  ُحُروِف اْلج ر ِ  ِحو ارٌ 

ُر : السَّ   .هاتُ كَ َر الله وب َ  ةُ مَ حْ ورَ  مْ كُ يْ لَ عَ  المُ الزُّبَ ي ْ

 .هاتُ كَ َر الله وب َ  ةُ مَ حْ ورَ  المُ السَّ  مْ كُ يْ لَ : وعَ األبُ 

 أَْيَن ِجْئَت يا زُبَ ْير؟ ِمنْ األم : 

 ؟نةاْلَمِدي ِمنَ الزبير : ِجْئُت 

 ينة؟دِ مَ الْ  نَ مِ  تَ يْ رَ ت َ اذا اشْ األب : مَ 

 .اكً مَ وسَ  ةً هَ اكِ فَ  تُ يْ رَ ت َ الزبير : اشْ 

 ؟كمَ ا السَّ ذَ هَ  مْ كَ : بِ األم 

 .تَ جِ نْ رِ  ةَ رَ شْ عَ  ةَ سَ مْ خَ و بِ يلُ الزبير : الكِ 

 . كمَ والسَّ  ةَ هَ اكِ فَ الْ  اتِ هَ  ،ا دًّ جِ  الٍ األم : غَ 

 ؟ةُ شَ ائِ عَ  كَ تُ خْ أُ  نَ يْ أَ  ،ي ِ سِ رْ كُ لى هذا الْ ا عَ نَ هُ  سْ لِ اجْ  رُ ي ْ ب َ يا زُ  الَ عَ األب : ت َ 

 .خِ بَ طْ مَ ي الْ ي فِ الزبير  : هِ 

 ؟ اءِ سَ مَ في الْ  بُ هَ ذْ تَ  لى أينَ األب : إ

 ؟ائً ي ْ شَ  يدُ رِ تُ  لْ هَ  ،اللهُ  اءَ شَ  نْ إِ  بِ عَ لْ مَ إلى الْ  بُ هَ ذَ أَ الزبير : سَ 

 .ةِ يَ رْ قَ الْ  لِ هْ أَ  اعِ مَ تِ جْ اِ  دِ عِ وْ مَ  نْ عَ  هُ لْ أَ واسْ  كَ م ِ إلى عَ  بْ هَ اذْ نعم، األب : 

  السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،اآلنَ  بُ هَ ذْ أَ الزبير : سَ 

 .عليكم السالم ورحمة الله وبركاتهاألب : و 
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 التَّْدرِيُب الثَّاِني:

 اْختَ ْر َحْرَف اْلَجرِ  األَْفَضَل ِممَّا بَ ْيَن اْلَقْوَسْيِن:

 من[ -إلى  -عن  -]على   َسافَ َر أَِبي ...... َمكَّة  -
 بِ  [ -من  -عن  -]على   َسافَ َر أَِبي ...... الطَّائَِرِة  -
.  اْجِلْس ...... -  لِ  [ -في  -إلى  -]على  هذا اْلُكْرِسيِ 
 في [ -لِ   -بِ   -]من  اْغِسْل َيَدْيَك ........الصَّابُوِن.  -
 لِ  [ -عن  -إلى  -]من   اْسَمْع ........ َكالَم أَبِيَك.  -
 عن[ -في  -إلى  -]من   بَ ْيِتي ........ اْلَقْريَِة.  -
 بِ  [ -لِ   -في  -]من   ُكْل ........ بَِيِميِنَك.  -
 في[ -عن  -إلى  -]على  َهِذِه الر َِوايَُة ......أَِبي ُهَريْ َرة.  -
 من[ -على  -عن  -]في  َأَخْذُت الن ُُّقوَد ......... أَِبي.  -
 من[ -عن  -بِ   -] لِ    أنا َأْكُتُب ....... اْلَقَلِم.  -

 ِدَك:َضْع َما يَِلي في ُجْمَلٍة ِمْن ِعنْ  التَّْدرِيُب الثَّاِلُث :

 ......................................  في ُغْرَفِة اْلُمَعلِ ِمينَ  -1
 ......................................  َعَلى الشََّجرَةِ  -2
 ......................................  ِمَن اْلَمْكتَ َبةِ  -3
 ...................................... إلى َحِديَقِة اْلَحيَ َوانِ  -4
 ......................................  ِبَخْمِسيَن رِْنَجتَ  -5
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 الدرس العشرون:

اُد   وُمض اع ف اُتها 122األ ْعد 

 

 اقْ ر ْأ واْكُتْب األ ْعد اد  اآلتِي ة :

 اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد
 ِمائٌَة / ِمَئةٌ  122
 ِمئَ َتانِ  222
 َثالثُِمَئةٍ  322
 أَْربَ ُعِمَئةٍ  422
 َخْمُسِمَئةٍ  522
 ِستُِّمَئةٍ  622
ُعِمَئةٍ  722  َسب ْ
 َثَماِنِمَئةٍ  822
 ِتْسُعِمَئةٍ  922

 أَْلفٌ  1222
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 اقْ ر ْأ واْكُتْب األ ْعد اد  اآلتِي ة:

 اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد
 أَْلفٌ  1222
 أَْلَفانِ  2222
 َثالثَُة آالفٍ  3222
 أَْربَ َعُة آالفٍ  4222
 َسُة آالفٍ َخمْ  5222
 ِستَُّة آالفٍ  6222
َعُة آالفٍ  7222  َسب ْ
 َثَمانَِيُة آالفٍ  8222
 ِتْسَعُة آالفٍ  9222

 َعَشَرُة آالفٍ  12222
 ِمَئُة أَْلفٍ  122222

 ِمْلُيون 1222222
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 اقْ ر ْأ واْكُتْب:

 اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد  اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد
 ِمائٌَة وِستَّةٌ  126  اِحدٌ ِمائٌَة َووَ  121
َعةٌ  127  ِمائٌَة واثْ َنانِ  122  ِمائٌَة وَسب ْ
 ِمائٌَة وَثَمانَِيةٌ  128  ِمائٌَة وَثالثَةٌ  123
 ِمائٌَة وِتْسَعةٌ  129  ِمائٌَة وأَْربَ َعةٌ  124
 ِمائٌَة وَعَشَرةٌ  112  ِمائٌَة وَخْمَسةٌ  125

 

 اقْ ر ْأ واْكُتْب:

 اْلَعَدُد باْلُحُروفِ  العدد  ُحُروفِ اْلَعَدُد بالْ  العدد
 ِمائٌَة َوَواِحٌد وِعْشُرونَ  121  ِمائٌَة َوَأَحَد َعَشرَ  111
 ِمائٌَة واثْ َناِن وِعْشُرونَ  122  ِمائٌَة واثْ َنا َعَشرَ  112
 ِمائٌَة وَثالثٌَة وِعْشُرونَ  123  ِمائٌَة وَثالثََة َعَشرَ  113
 ِمائٌَة وأَْربَ َعٌة وِعْشُرونَ  124  رَ ِمائٌَة وأَْربَ َعَة َعشَ  114
 ِمائٌَة وَخْمَسٌة وِعْشُرونَ  125  ِمائٌَة وَخْمَسَة َعَشرَ  115
 ِمائٌَة وِستٌَّة وِعْشُرونَ  126  ِمائٌَة وِستََّة َعَشرَ  116
َعَة َعَشرَ  117 َعٌة وِعْشُرونَ  127  ِمائٌَة وَسب ْ  ِمائٌَة وَسب ْ
 ِمائٌَة وَثَمانَِيٌة وِعْشُرونَ  128  َشرَ ِمائٌَة وَثَمانَِيَة عَ  118
 ِمائٌَة وِتْسَعٌة وِعْشُرونَ  129  ِمائٌَة وِتْسَعَة َعَشرَ  119
 ِمائٌَة وَثالثُونَ  132  ِمائٌَة وِعْشُرونَ  122
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 اكتب األعداد الناقصة في الجدول:

 العدد بالحروف العدد  العدد بالحروف العدد
 مئتان وعشرة 212  ......................... 112
122 .........................  352 ......................... 
 أربعمئة وعشرون 422  ......................... 132
 ......................... 532  مائة وأربعون 142
152 .........................  662 ......................... 
 سبعمئة وأربعون 742  ......................... 162
 ......................... 782  مائة وسبعون 172
 ثمانمئة وسبعون 872  ......................... 182
192 .........................  992 ......................... 

 

 العدد بالحروف العدد  العدد بالحروف العدد
 .......................... 221  وأحد عشرمئتان  211
 مئتان واثنان وثالثون 232  ........................ 212
213 ........................  245 .......................... 
 .......................... 257  مئتان وأربعة عشر 214
215 ........................  269 .......................... 
 مئتان وواحد وسبعون 271  ........................ 216
 .......................... 223  مئتان وسبعة عشر 217
212 ........................  297 .......................... 
219 ........................  292 .......................... 
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 األعداد الناقصة في الجدول:اكتب 

 العدد بالحروف العدد  العدد بالحروف العدد
 تسعمئة وتسعة عشر 919  ......................... 313
332 .........................  991 ......................... 
 ......................... 199  ثالثمئة وثالثة وثالثون 333
343 .........................  989 ......................... 
356 .........................  899 ......................... 
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